
 

Secretaria – 10  
DA/tf 
2016_1613_A0101 
 
 
Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del
2016/150). Girona. Membres del Consell Rector. 
 
 
Núm. sessió:  2016/06
Caràcter:  Ordinària
Data: 7 de juny
Horari:  De les 1
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
 
Hi assisteixen: 
 

• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora p.d.
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi assisteix, convidada per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi.
 
Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep M. Rufí i Pagés, i 
els vocals senyora Marta Felip i Torres i senyor Albert Gómez i Casas. 
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de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del  7 de juny
Girona. Membres del Consell Rector.  

6 
rdinària 

juny de 2016 
De les 13:00 a les 13:40 hores 
Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

p.d. : 
Núria Josa i Arbonés 

M. Teresa Villar i Roda 

hi assisteix, convidada per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi.

Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep M. Rufí i Pagés, i 
els vocals senyora Marta Felip i Torres i senyor Albert Gómez i Casas. 
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juny  de 2016 (LE  

hi assisteix, convidada per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi. 

Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Josep M. Rufí i Pagés, i 
els vocals senyora Marta Felip i Torres i senyor Albert Gómez i Casas.  



 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/5, del dia 

3 de maig de 2016 
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència 
5. 2016/242 – Proposta de resolució de la convocatòria

subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament d’intervencions 
terapèutiques 

6. 2016/247 – Proposta de resolució de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament d’act
promoció de la salut

7. 2016/956 – Proposta de resolució del primer procediment de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en 
l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona

8. 2016/1563 - Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores i de la 
convocatòria pel suport econòmic als ajuntaments a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10)

9. 2016/1580 – Proposta d’aprovació de l’a
entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució del Pla Anual d’Actuacions
de l’any 2016  

10. 2016/1581 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració entre 
Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a l’exe
l’any 2016  

11. 2016/292 – Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL  pel 
projecte “Escola de cuidadors 

12. 2016/954 – Proposta de concessió de subvenció 
projecte Mosquit Alert de Ci

13. 2016/1579 –Proposta de concessió de subvenció per al conveni de 
col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos 
S.L. pel finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació 
al municipi de Borrassà, en el marc del projecte europeu H2020 (Watify 2016
2017)  

14. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
15. Torn obert de paraule

 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erio

dia 3 de maig de 2016
 
S’aprova per unanimitat l
sessió ordinària número 201
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ació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/5, del dia 
 

Informació de la Presidència  
Informació de la Gerència  
Donar compte dels decrets signats per la Presidència  

Proposta de resolució de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament d’intervencions 

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

Proposta de resolució del primer procediment de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en 
l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona 

osta d’aprovació de les bases específiques reguladores i de la 
convocatòria pel suport econòmic als ajuntaments a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10)

Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució del Pla Anual d’Actuacions

Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració entre 
Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a l’execució del Pla Anual d’Actuacions de 

Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL  pel 
projecte “Escola de cuidadors - Garrotxa”. 

Proposta de concessió de subvenció per al finançament del 
projecte Mosquit Alert de Ciència Ciutadana  

Proposta de concessió de subvenció per al conveni de 
col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos 
S.L. pel finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació 

de Borrassà, en el marc del projecte europeu H2020 (Watify 2016

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

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erio r, número 2016/
de 2016 

per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
número 2016/5, que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2016
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ació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/5, del dia 

per a la concessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament d’intervencions 

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

Proposta de resolució del primer procediment de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en 

osta d’aprovació de les bases específiques reguladores i de la 
convocatòria pel suport econòmic als ajuntaments a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10) 

ddenda al Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució del Pla Anual d’Actuacions 

Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració entre 
cució del Pla Anual d’Actuacions de 

Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL  pel 

per al finançament del 

Proposta de concessió de subvenció per al conveni de 
col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos 
S.L. pel finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació 

de Borrassà, en el marc del projecte europeu H2020 (Watify 2016-

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

r, número 2016/ 5, del 

esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
de 2016. 



 

2. Informació de la Presidència
 
El president inicia la seva intervenció comunicant que, un cop finalitzat el c
de provisió per ocupar el 
per la senyora Sílvia Oliveras i Casadellà.
 
El president també informa els assistents sobre la roda
participat, per tal de donar a conèixer les actuacions que porta a terme l’Organisme 
en l’àmbit de l’acció social i el programa Salut i Crisi, col·laborant amb el Banc dels 
Aliments i Càritas entre d’altres.
 
3. Informació de la Gerència
 
No hi ha res per comentar.
 
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a 
 
Decret núm. 116 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, i minorar
Decret núm. 117 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, i minorar
Decret núm. 118 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les e
concedida a l’Ajuntament de Besalú, i minorar
Decret núm. 119 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es real
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, i minorar
Decret núm. 120 de 2 de març de 2016
subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL per 19.221,34 
Decret núm. 121 de 2 de març de 2016
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat al consorci de Sant Gregori, per 7.500,00 
Decret núm. 122 de 3 de març de 2016
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i 
altres ajuts a ONL Acció social.
Decret núm. 123 de 3 de març 
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 
amb potència superior a 10 Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms per
Decret núm. 124 de 3 de març de 2016
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIG
concedida a l’Ajuntament de Les Preses, i minorar
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Informació de la Presidència  

cia la seva intervenció comunicant que, un cop finalitzat el c
per ocupar el lloc de treball de gerent de Dipsalut, la plaça serà coberta 

per la senyora Sílvia Oliveras i Casadellà. 

El president també informa els assistents sobre la roda de premsa, en què ha 
participat, per tal de donar a conèixer les actuacions que porta a terme l’Organisme 
en l’àmbit de l’acció social i el programa Salut i Crisi, col·laborant amb el Banc dels 
Aliments i Càritas entre d’altres. 

Informació de la Gerència  

No hi ha res per comentar. 

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a  

Decret núm. 116 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/254 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, i minorar-lo de 2.801,82 € a 2.407,87 
Decret núm. 117 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/416 Modificar l’import de la sub
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, i minorar-lo de 4.567,81 € a 4.173,86 
Decret núm. 118 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/421 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Besalú, i minorar-lo de 10.463,61 € a 10.063,61 
Decret núm. 119 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/454 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, i minorar-lo de 7.131,21 
Decret núm. 120 de 2 de març de 2016. Exp. 2015/1536 Adjudicar el contracte de 
subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL per 19.221,34 € IVA exclòs.
Decret núm. 121 de 2 de març de 2016. Exp. 2015/2190 Concedir la subvenció pel projecte 
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat al consorci de Sant Gregori, per 7.500,00 €. 
Decret núm. 122 de 3 de març de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de m
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i 
altres ajuts a ONL Acció social. 
Decret núm. 123 de 3 de març de 2016. Exp. 2013/1612 Aprovar l’adhesió a la segona 
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 
amb potència superior a 10 Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms per un període d’una any. 
Decret núm. 124 de 3 de març de 2016. Exp. 2015/735 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Les Preses, i minorar-lo de 6.385,18 € a 5.991,23 
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cia la seva intervenció comunicant que, un cop finalitzat el concurs 
de Dipsalut, la plaça serà coberta 

de premsa, en què ha 
participat, per tal de donar a conèixer les actuacions que porta a terme l’Organisme 
en l’àmbit de l’acció social i el programa Salut i Crisi, col·laborant amb el Banc dels 

. Exp. 2015/254 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 

a 2.407,87 €. 
. Exp. 2015/416 Modificar l’import de la subvenció per a 

dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 

4.173,86 €. 
. Exp. 2015/421 Modificar l’import de la subvenció per a 

dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
ntitats que en depenguin 

a 10.063,61 €. 
. Exp. 2015/454 Modificar l’import de la subvenció per a 

itzin a través del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 

lo de 7.131,21 € a 6.772,11 €. 
/1536 Adjudicar el contracte de 

subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
IVA exclòs. 

Concedir la subvenció pel projecte 
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 

. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i 

. Exp. 2013/1612 Aprovar l’adhesió a la segona 
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 
amb potència superior a 10 Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus 

. Exp. 2015/735 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 

MA) i les entitats que en depenguin 
a 5.991,23 €. 



 

Decret núm. 125 de 3 de març de 2016
el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administ
l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 
taules, 2 cadires i 2 bucs, en co
número 12424-1, de 28 de desembre de 2015, per import de 2.171,72 
de constar “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb número 12424
2015, per import de 1.697,38 
dispositiva. 
Decret núm. 126 de 3 de març de 2016
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016.
Decret núm. 127 de 3 de març de 2016
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistènc
municipal AGAiE i Serveis tècnics i assistència municipal Promoció.
Decret núm. 128 de 4 de març de 2016
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per
a l’anualitat 2016, per un import total de 10.000,00 
Decret núm. 129 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall
minorar-lo de 1.000,00 € a 990,56 
Decret núm. 130 de 4 de març 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 
Montcal, i minorar-lo de 1.236,35 
Decret núm. 131 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar
de 2.335,93 € a 1.960,77 
Decret núm. 132 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar
de 15.056,03 € a 14.976,07 
Decret núm. 133 de 4 de març de 2016
formació dels cursos d’emergències psico
Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per 4.260,00 
Decret núm. 134 de 4 de març de 2016
d’impressió dels materials de formació pels curso
F103aa, F109d i F203j a l’empresa Lith Gràfiques SL per 3.259,00 
Decret núm. 135 de 7 de març de 2016
finançament de les despeses derivades de l’ús del
de Bellcaire d’Empordà, i minorar
Decret núm. 136 de 7 de març de 2016
metodològic, coordinació i dinamització territorial del progr
ÀreaQ SCP per Decret núm. 116 d’1 de març de 2016
subvenció per a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  
del Consorci de Medi ambient i Salut pú
depenguin concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, i minorar
Decret núm. 117 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i le
concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, i minorar
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Decret núm. 125 de 3 de març de 2016. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici, de conformitat amb 
el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’error que s’ha detectat en 
l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 
taules, 2 cadires i 2 bucs, en conseqüència on consta “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb 

1, de 28 de desembre de 2015, per import de 2.171,72 € 
de constar “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb número 12424-1, de 28 de desembre de 
2015, per import de 1.697,38 € (IVA no inclòs)” i realitzar la mateixa correcció a la part 

Decret núm. 126 de 3 de març de 2016. Exp. 2016/183 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016.

e 3 de març de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistènc
municipal AGAiE i Serveis tècnics i assistència municipal Promoció. 
Decret núm. 128 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/874 Concedir a l’Associació de Pallassos 
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per
a l’anualitat 2016, per un import total de 10.000,00 €. 
Decret núm. 129 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1714 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall

a 990,56 €. 
Decret núm. 130 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1743 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 

lo de 1.236,35 € a 1.218,37 €. 
Decret núm. 131 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1952 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar

a 1.960,77 €. 
Decret núm. 132 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1960 Modificar l’import de la subvenció per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar

a 14.976,07 €. 
Decret núm. 133 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/657 Adjudicar el contracte de servei de 
formació dels cursos d’emergències psicològiques F202o, F211c, F210c i FD208c a l’empresa 
Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per 4.260,00 € IVA exclòs. 
Decret núm. 134 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/932 Adjudicar el contracte de servei 
d’impressió dels materials de formació pels cursos F101r, F101s, F106h, F106i, F103z, 
F103aa, F109d i F203j a l’empresa Lith Gràfiques SL per 3.259,00 € IVA exclòs.
Decret núm. 135 de 7 de març de 2016. Exp. 2015/745 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament 
de Bellcaire d’Empordà, i minorar-lo de 1.800,00 € a 1.697,46 €. 
Decret núm. 136 de 7 de març de 2016. Exp. 2015/1793 Adjudicar el contracte del servei 
metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa Pm10 Salut i Crisi a l’empresa 

Decret núm. 116 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/254 Modificar l’import de la 
subvenció per a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  
del Consorci de Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en 
depenguin concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, i minorar-lo de 2.801,82 
Decret núm. 117 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/416 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, i minorar-lo de 4.567,81 € a 4.173,86 
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. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici, de conformitat amb 
el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

ratiu comú, l’error que s’ha detectat en 
l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 

nseqüència on consta “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb 
 (IVA no inclòs)”, ha 

1, de 28 de desembre de 
(IVA no inclòs)” i realitzar la mateixa correcció a la part 

2016/183 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C.E.C. 
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016. 

. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistència 

. Exp. 2016/874 Concedir a l’Associació de Pallassos 
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per 

. Exp. 2015/1714 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall-llobrega, i 

. Exp. 2015/1743 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 

Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar-lo 

. Exp. 2015/1960 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar-lo 

. Exp. 2016/657 Adjudicar el contracte de servei de 
lògiques F202o, F211c, F210c i FD208c a l’empresa 

. Exp. 2016/932 Adjudicar el contracte de servei 
s F101r, F101s, F106h, F106i, F103z, 

IVA exclòs. 
. Exp. 2015/745 Modificar l’import de la subvenció pel 

consultori local concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2015/1793 Adjudicar el contracte del servei 
ama Pm10 Salut i Crisi a l’empresa 

. Exp. 2015/254 Modificar l’import de la 
subvenció per a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  

blica de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en 
lo de 2.801,82 € a 2.407,87 €. 

. Exp. 2015/416 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 

s entitats que en depenguin 
a 4.173,86 €. 



 

Decret núm. 118 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Besalú, i minorar
Decret núm. 119 d’1 de març de 2016
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pal
Decret núm. 120 de 2 de març de 2016
subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL per 19.221,34 
Decret núm. 121 de 2 de març de 2016
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat al consorci de Sant Gregori, per 7.500,00 
Decret núm. 122 de 3 de març de 2016
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i
altres ajuts a ONL Acció social.
Decret núm. 123 de 3 de març de 2016
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 
amb potència superior a 10 Kw de les dependènci
organismes autònoms per un període d’una any.
Decret núm. 124 de 3 de març de 2016
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  d
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Les Preses, i minorar
Decret núm. 125 de 3 de març de 2016
el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administ
l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 
taules, 2 cadires i 2 bucs, en co
número 12424-1, de 28 de desembre de 2015, per import de 2.171,72 
de constar “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb número 12424
2015, per import de 1.697,38 
dispositiva. 
Decret núm. 126 de 3 de març de 2016
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016.
Decret núm. 127 de 3 de març de 2016
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistènc
municipal AGAiE i Serveis tècnics i assistència municipal Promoció.
Decret núm. 128 de 4 de març de 2016
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per
a l’anualitat 2016, per un import total de 10.000,00 
Decret núm. 129 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall
minorar-lo de 1.000,00 € a 990,56 
Decret núm. 130 de 4 de març 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 
Montcal, i minorar-lo de 1.236,35 
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Decret núm. 118 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/421 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Besalú, i minorar-lo de 10.463,61 € a 10.063,61 
Decret núm. 119 d’1 de març de 2016. Exp. 2015/454 Modificar l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, i minorar-lo de 7.131,21 
Decret núm. 120 de 2 de març de 2016. Exp. 2015/1536 Adjudicar el contracte de 
subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
cardioprotegit” a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL per 19.221,34 € IVA exclòs.
Decret núm. 121 de 2 de març de 2016. Exp. 2015/2190 Concedir la subvenció pel projecte 
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat al consorci de Sant Gregori, per 7.500,00 €. 

2 de 3 de març de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i
altres ajuts a ONL Acció social. 
Decret núm. 123 de 3 de març de 2016. Exp. 2013/1612 Aprovar l’adhesió a la segona 
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 
amb potència superior a 10 Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms per un període d’una any. 
Decret núm. 124 de 3 de març de 2016. Exp. 2015/735 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  d
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
concedida a l’Ajuntament de Les Preses, i minorar-lo de 6.385,18 € a 5.991,23 
Decret núm. 125 de 3 de març de 2016. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici, de conformitat amb 
el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’error que s’ha detectat en 
l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 
taules, 2 cadires i 2 bucs, en conseqüència on consta “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb 

1, de 28 de desembre de 2015, per import de 2.171,72 € 
de constar “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb número 12424-1, de 28 de desembre de 
2015, per import de 1.697,38 € (IVA no inclòs)” i realitzar la mateixa correcció a la part 

Decret núm. 126 de 3 de març de 2016. Exp. 2016/183 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016.

e 3 de març de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistènc
municipal AGAiE i Serveis tècnics i assistència municipal Promoció. 
Decret núm. 128 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/874 Concedir a l’Associació de Pallassos 
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per
a l’anualitat 2016, per un import total de 10.000,00 €. 
Decret núm. 129 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1714 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall

a 990,56 €. 
Decret núm. 130 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1743 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 

lo de 1.236,35 € a 1.218,37 €. 
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. Exp. 2015/421 Modificar l’import de la subvenció per a 
realitzin a través  del Consorci de 

Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 
a 10.063,61 €. 

car l’import de la subvenció per a 
dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 

lo de 7.131,21 € a 6.772,11 €. 
. Exp. 2015/1536 Adjudicar el contracte de 

subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del programa “Girona, territori 
A exclòs. 

. Exp. 2015/2190 Concedir la subvenció pel projecte 
d’intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 

. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Programa de foment ONL i 

. Exp. 2013/1612 Aprovar l’adhesió a la segona 
pròrroga i modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió 

es de la Diputació de Girona i els seus 

. Exp. 2015/735 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través  del Consorci de 
Medi ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin 

a 5.991,23 €. 
. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici, de conformitat amb 

el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
ratiu comú, l’error que s’ha detectat en 

l’apartat d’antecedents i en el pacte segon del decret de president delegat de data 26 de 
gener de 2016 pel qual s’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina: 2 

nseqüència on consta “Pressupost de Oficina i Arxiu SA, amb 
 (IVA no inclòs)”, ha 

1, de 28 de desembre de 
(IVA no inclòs)” i realitzar la mateixa correcció a la part 

2016/183 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora C.E.C. 
corresponent a 9 hores en horari diürn durant els mesos de gener i febrer de 2016. 

. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdits 2TC 2/2016 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la base 10a de 
les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany, entre Serveis tècnics i assistència 

. Exp. 2016/874 Concedir a l’Associació de Pallassos 
XaropClown la bestreta sol·licitada per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per 

. Exp. 2015/1714 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vall-llobrega, i 

. Exp. 2015/1743 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maià de 



 

Decret núm. 131 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar
de 2.335,93 € a 1.960,77 
Decret núm. 132 de 4 de març de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar
de 15.056,03 € a 14.976,07 
Decret núm. 133 de 4 de març de 2016
formació dels cursos d’emergències psico
Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per 4.260,00 
Decret núm. 134 de 4 de març de 2016
d’impressió dels materials de formació pels curso
F103aa, F109d i F203j a l’empresa Lith Gràfiques SL per 3.259,00 
Decret núm. 135 de 7 de març de 2016
finançament de les despeses derivades de l’ús del
de Bellcaire d’Empordà, i minorar
Decret núm. 136 de 7 de març de 2016
metodològic, coordinació i dinamització territorial del progr
ÀreaQ SCP per 129.744,00 
Decret núm. 137 de 7 de març de 2016
servei de dinamització dels Parcs Urbans de salut i les Xarxes d’Itineraris saludables a l
comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, a altres comarques de la demarcació de Girona.
Decret núm. 138 de 8 de març de 2016
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajunta
minorar-lo de 6.907,60 € a 5.938,69 
Decret núm. 139 de 8 de març de 2016
d’ingressos indeguts a l’Ajuntament de Riudarenes.
Decret núm. 140 de 14 de març de 2016
per el finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” concedida a la Universitat de 
Girona i minorar-lo de 45.067,06 
Decret núm. 141 de 14 de març de 2016
per a la realització d’activitats de p
i minorar-lo de 957,85 € a 791,61 
Decret núm. 142 de 14 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l
minorar-lo de 951,53 € a 844,38 
Decret núm. 143 de 14 de març de 2016
d’impressió de contes/revista superherois de la sang per 4.061,00 
Decret núm. 144 de 15 de març
del contracte per un període d’un any per portar a terme el servei de formació i seguiment de 
les Àrees Bàsiques de la salut dins el programa Pm01 “Parcs urbans i Xarxes d’Itineraris 
saludables” per 17.472,00 
Decret núm. 145 de 15 de març de 2016
del servei d’impressió de Dipsalut i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladores del contrac
Decret núm. 146 de 15 de març de 2016
del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc prevista al Decret 352/2004, de 27 de 
juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènico
legionel·losi.  
Decret núm. 147 de 16 de març de 2016
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de L’Escala i 
minorar-lo de 2.692,16 € a 2.692,15 
Decret núm. 148 de 16 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Peralada i 
minorar-lo de 1.824,70 € a 1.1824,47 
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Decret núm. 131 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1952 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar

a 1.960,77 €. 
Decret núm. 132 de 4 de març de 2016. Exp. 2015/1960 Modificar l’import de la subvenció per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar

a 14.976,07 €. 
Decret núm. 133 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/657 Adjudicar el contracte de servei de 
formació dels cursos d’emergències psicològiques F202o, F211c, F210c i FD208c a l’empresa 
Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per 4.260,00 € IVA exclòs. 
Decret núm. 134 de 4 de març de 2016. Exp. 2016/932 Adjudicar el contracte de servei 
d’impressió dels materials de formació pels cursos F101r, F101s, F106h, F106i, F103z, 
F103aa, F109d i F203j a l’empresa Lith Gràfiques SL per 3.259,00 € IVA exclòs.
Decret núm. 135 de 7 de març de 2016. Exp. 2015/745 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament 
de Bellcaire d’Empordà, i minorar-lo de 1.800,00 € a 1.697,46 €. 
Decret núm. 136 de 7 de març de 2016. Exp. 2015/1793 Adjudicar el contracte del servei 
metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa Pm10 Salut i Crisi a l’empresa 
ÀreaQ SCP per 129.744,00 € IVA exclòs. 
Decret núm. 137 de 7 de març de 2016. Exp. 2016/946 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de dinamització dels Parcs Urbans de salut i les Xarxes d’Itineraris saludables a l
comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, a altres comarques de la demarcació de Girona.
Decret núm. 138 de 8 de març de 2016. Exp. 2015/1990 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajunta

a 5.938,69 €. 
Decret núm. 139 de 8 de març de 2016. Exp. 2016/1032 Aprovar d’ofici la devolució 
d’ingressos indeguts a l’Ajuntament de Riudarenes. 
Decret núm. 140 de 14 de març de 2016. Exp. 2010/1033 Modificar l’import de la subvenció 

de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” concedida a la Universitat de 
lo de 45.067,06 € a 45.064,37 €. 

Decret núm. 141 de 14 de març de 2016. Exp. 2015/1855 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Les Preses 

a 791,61 €. 
Decret núm. 142 de 14 de març de 2016. Exp. 2015/1942 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Bordils i 

a 844,38 €. 
Decret núm. 143 de 14 de març de 2016. Exp. 2016/944 Adjudicar el contracte del servei 
d’impressió de contes/revista superherois de la sang per 4.061,00 € IVA exclòs.
Decret núm. 144 de 15 de març de 2016. Exp. 2013/2142 Aprovar la renovació de la pròrroga 
del contracte per un període d’un any per portar a terme el servei de formació i seguiment de 
les Àrees Bàsiques de la salut dins el programa Pm01 “Parcs urbans i Xarxes d’Itineraris 

per 17.472,00 € IVA exclòs. 
Decret núm. 145 de 15 de març de 2016. Exp. 2016/61 Aprovar l’expedient de contractació 
del servei d’impressió de Dipsalut i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte. 
Decret núm. 146 de 15 de març de 2016. Exp. 2016/1046 Iniciar l’expedient de contractació 
del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc prevista al Decret 352/2004, de 27 de 
juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries pera la prevenció i control de la 

Decret núm. 147 de 16 de març de 2016. Exp. 2015/1802 Modificar l’import de la subvenció 
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de L’Escala i 

a 2.692,15 €. 
Decret núm. 148 de 16 de març de 2016. Exp. 2015/1984 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Peralada i 

a 1.1824,47 €. 
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Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Quart, i minorar-lo 

. Exp. 2015/1960 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Salt, i minorar-lo 

. Exp. 2016/657 Adjudicar el contracte de servei de 
lògiques F202o, F211c, F210c i FD208c a l’empresa 

. Exp. 2016/932 Adjudicar el contracte de servei 
s F101r, F101s, F106h, F106i, F103z, 

IVA exclòs. 
. Exp. 2015/745 Modificar l’import de la subvenció pel 

consultori local concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2015/1793 Adjudicar el contracte del servei 
ama Pm10 Salut i Crisi a l’empresa 

. Exp. 2016/946 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de dinamització dels Parcs Urbans de salut i les Xarxes d’Itineraris saludables a la 
comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, a altres comarques de la demarcació de Girona. 

. Exp. 2015/1990 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Anglès i 

. Exp. 2016/1032 Aprovar d’ofici la devolució 

. Exp. 2010/1033 Modificar l’import de la subvenció 
de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” concedida a la Universitat de 

. Exp. 2015/1855 Modificar l’import de la subvenció 
romoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Les Preses 

. Exp. 2015/1942 Modificar l’import de la subvenció 
’Ajuntament de Bordils i 

. Exp. 2016/944 Adjudicar el contracte del servei 
IVA exclòs. 

. Exp. 2013/2142 Aprovar la renovació de la pròrroga 
del contracte per un període d’un any per portar a terme el servei de formació i seguiment de 
les Àrees Bàsiques de la salut dins el programa Pm01 “Parcs urbans i Xarxes d’Itineraris 

. Exp. 2016/61 Aprovar l’expedient de contractació 
del servei d’impressió de Dipsalut i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el 

. Exp. 2016/1046 Iniciar l’expedient de contractació 
del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc prevista al Decret 352/2004, de 27 de 

es pera la prevenció i control de la 

. Exp. 2015/1802 Modificar l’import de la subvenció 
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de L’Escala i 

. Exp. 2015/1984 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Peralada i 



 

Decret núm. 149 de 17 de març de 2016
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’acord 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret núm. 150 de 17 de març de 2016
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 
minorar-lo de 1.000,00 € a 792,27 
Decret núm. 151 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Regencós i 
minorar-lo de 1.173,36 € a 1.058,42 
Decret núm. 152 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Palafrugell 
i minorar-lo de 9.995,05 €
Decret núm. 153 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners i minorar
Decret núm. 154 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Besalú i 
minorar-lo de 5.845,59 € a 4.550,19 
Decret núm. 155 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Bisbal 
d’Empordà i minorar-lo de 13.396,01 
Decret núm. 156 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Quart i 
minorar-lo de 2.182,92 € a 1.044,92 
Decret núm. 157 de 17 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes con
minorar-lo de 13.215,59 €
Decret núm. 158 de 17 de març de 2016
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins d’acord a
l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret núm. 159 de 17 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cada
minorar-lo de 2.504,63 € a 2.281,88 
Decret núm. 160 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Camós i 
minorar-lo de 1.236,73 € a 1.113,66 
Decret núm. 161 de 17 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses i minorar
Decret núm. 162 de 17 de març d
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Boadella i 
les Escaules i minorar-lo de 999,50 
Decret núm. 163 de 17 de març de 2016
pagament a justificar d’import 276,66 
treballadora G.B.R. al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Decret núm. 164 de 17 de març de 2016
pagament a justificar d’import 857,25 
treballadora V.S.L. al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat
Decret núm. 165 de 17 de març de 2016
pagament a justificar d’import 857,25 
treballadora M.V.G. al Màster Universitari en Promoc
Decret núm. 166 de 21 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Torrent i 
minorar-lo de 1.914,63 € a 1.70
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9 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1662 Revocar la subvenció per a lluita i 
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’acord 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

núm. 150 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1726 Modificar l’import de la subvenció 
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 

a 792,27 €. 
Decret núm. 151 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1792 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Regencós i 

a 1.058,42 €. 
e 17 de març de 2016. Exp. 2015/1805 Modificar l’import de la subvenció 

per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Palafrugell 
€ a 8.518,21 €. 

Decret núm. 153 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1810 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners i minorar-lo de 9.995,05 € a 9.914,46 €. 
Decret núm. 154 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1860 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Besalú i 

a 4.550,19 €. 
Decret núm. 155 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1924 Modificar l’import de la subvenció 

la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Bisbal 
lo de 13.396,01 € a 12.796,07 €. 

Decret núm. 156 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1949 Modificar l’import de la subvenció 
activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Quart i 

a 1.044,92 €. 
Decret núm. 157 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1950 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Calonge i 

€ a 7.988,02 €. 
Decret núm. 158 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1955 Revocar la subvenció per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins d’acord a
l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret núm. 159 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1958 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cada

a 2.281,88 €. 
Decret núm. 160 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/1987 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Camós i 

a 1.113,66 €. 
17 de març de 2016. Exp. 2015/1988 Modificar l’import de la subvenció 

per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses i minorar-lo de 5.430,11 € a 4.310,61 €. 
Decret núm. 162 de 17 de març de 2016. Exp. 2015/2004 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Boadella i 

lo de 999,50 € a 876,93 €. 
Decret núm. 163 de 17 de març de 2016. Exp. 2016/114 Aprovar la despesa corresponent al 
pagament a justificar d’import 276,66 €, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 

al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
de març de 2016. Exp. 2016/114 Aprovar la despesa corresponent al 

pagament a justificar d’import 857,25 €, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 
al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat

Decret núm. 165 de 17 de març de 2016. Exp. 2016/114 Aprovar la despesa corresponent al 
pagament a justificar d’import 857,25 €, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 

al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Decret núm. 166 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1764 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Torrent i 

a 1.701,90 €. 
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. Exp. 2015/1662 Revocar la subvenció per a lluita i 
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’acord 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

. Exp. 2015/1726 Modificar l’import de la subvenció 
per a lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 

. Exp. 2015/1792 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Regencós i 

. Exp. 2015/1805 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Palafrugell 

015/1810 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Santa 

ar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Besalú i 

. Exp. 2015/1924 Modificar l’import de la subvenció 
la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Bisbal 

. Exp. 2015/1949 Modificar l’import de la subvenció 
activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Quart i 

. Exp. 2015/1950 Modificar l’import de la subvenció 
cedida a l’Ajuntament de Calonge i 

. Exp. 2015/1955 Revocar la subvenció per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins d’acord amb 
l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

. Exp. 2015/1958 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cadaqués i 

. Exp. 2015/1987 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Camós i 

. Exp. 2015/1988 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Joan 

. Exp. 2015/2004 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Boadella i 

4 Aprovar la despesa corresponent al 
, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 

al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. 
. Exp. 2016/114 Aprovar la despesa corresponent al 
, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 

al Màster Universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. 
. Exp. 2016/114 Aprovar la despesa corresponent al 
, en concepte d’ampliació de la matrícula de la 

ió de la Salut de la Universitat de Girona. 
. Exp. 2015/1764 Modificar l’import de la subvenció 

per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Torrent i 



 

Decret núm. 167 de 21 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Vilafant i 
minorar-lo de 2.224,90 € a 1.150,84 
Decret núm. 168 de 21 d
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca i minorar
Decret núm. 169 de 21 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 
minorar-lo de 2.495,72 € a 2.468,73 
Decret núm. 170 de 21 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls i minorar-lo de 3.787,85 
Decret núm. 171 de 21 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva i minorar-lo de 1.455,53 
Decret núm. 172 de 21 de març de 2016
per a la realització d’activi
minorar-lo de 1.869,06 € a 1.834,28 
Decret núm. 173 de 21 de març de 2016
la subvenció per a la realització d’activitats de promoció de l
de Vilajuïga per haver-ho presentat extemporàniament i revocar la subvenció concedida.
Decret núm. 174 de 21 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció d
la Selva i minorar-lo de 999,51 
Decret núm. 175 de 21 de març de 2016
presentades per l’Ajuntament de Banyoles envers la proposta de minoració de la subvenció 
exclosa de concurrència pública.
Decret núm. 176 de 21 de març de 2016
concedida al Grup editor de la Revista del Discapacitat de 2.107,77 
Decret núm. 177 de 22 de març de 2016
seu lloc de treball de tècnica de difusió de l’Àrea de Govern de Dipsalut amb efectes a partir 
de 4 de maig de 2016. 
Decret núm. 178 de 22 de març de 2016
el concurs de provisió del lloc de treball de gerent de Dipsalut.
Decret núm. 179 de 23 de març de 2016
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de l’Escala de 20.701,98 
Decret núm. 180 de 23 de març de 2016
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de Colera de 1.958,12 
Decret núm. 181 de 23 de març de 2016
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de Calonge de 29.077,55 
Decret núm. 182 de 23 de març de 2016
contracte menor de subministrament de combustible per a vehicles Dipsalut.
Decret núm. 183 de 23 de març de 2016
de control de plagues de Catalunya ADEPAP el contracte menor de servei de formació pel 
curs de capacitació per a l’obtenció del carnet d’aplicador de tractament DDD nivell bàsic.
Decret núm. 184 de 24 de març de 2016
presentades per l’Ajuntament del Port de la Selva a la proposta de revocació de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
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Decret núm. 167 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1774 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Vilafant i 

a 1.150,84 €. 
Decret núm. 168 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1823 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca i minorar-lo de 976,66 € a 331,98 €. 
Decret núm. 169 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1844 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 

a 2.468,73 €. 
Decret núm. 170 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1918 Modificar l’import d
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Jordi 

lo de 3.787,85 € a 2.640,86 €. 
Decret núm. 171 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1930 Modificar l’import de la subvenció 

la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la 
lo de 1.455,53 € a 1.442,10 €. 

Decret núm. 172 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/1969 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Salt i 

a 1.834,28 €. 
Decret núm. 173 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/2002 Inadmetre el compte justificatiu de 
la subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament 

ho presentat extemporàniament i revocar la subvenció concedida.
Decret núm. 174 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/2007 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Cassà de 

lo de 999,51 € a 785,16 €. 
Decret núm. 175 de 21 de març de 2016. Exp. 2015/4014 Estimar les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Banyoles envers la proposta de minoració de la subvenció 
exclosa de concurrència pública. 
Decret núm. 176 de 21 de març de 2016. Exp. 2016/980 Modificar l’import de la subvenció 
concedida al Grup editor de la Revista del Discapacitat de 2.107,77 € a 1.304,07 
Decret núm. 177 de 22 de març de 2016. Exp. 2015/1195 Reincorporar la senyora N

e tècnica de difusió de l’Àrea de Govern de Dipsalut amb efectes a partir 

Decret núm. 178 de 22 de març de 2016. Exp. 2016/1113 Aprovar les bases que han de regir 
el concurs de provisió del lloc de treball de gerent de Dipsalut. 

t núm. 179 de 23 de març de 2016. Exp. 2015/1251 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de l’Escala de 20.701,98 € a 19.268,70 €. 
Decret núm. 180 de 23 de març de 2016. Exp. 2015/1295 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de Colera de 1.958,12 € a 1.594,22 €. 
Decret núm. 181 de 23 de març de 2016. Exp. 2015/1301 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges a l’Ajuntament de Calonge de 29.077,55 € a 27.977,34 €. 
Decret núm. 182 de 23 de març de 2016. Exp. 2016/707 Adjudicar a BP Oil España SAU el 
contracte menor de subministrament de combustible per a vehicles Dipsalut.
Decret núm. 183 de 23 de març de 2016. Exp. 2016/1054 Adjudicar a Associació d’empreses 

rol de plagues de Catalunya ADEPAP el contracte menor de servei de formació pel 
curs de capacitació per a l’obtenció del carnet d’aplicador de tractament DDD nivell bàsic.
Decret núm. 184 de 24 de març de 2016. Exp. 2015/1931 Estimar les al·legacions 

ntades per l’Ajuntament del Port de la Selva a la proposta de revocació de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. 
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. Exp. 2015/1774 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Vilafant i 

. Exp. 2015/1823 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant 

015/1844 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Llambilles i 

. Exp. 2015/1918 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Jordi 

. Exp. 2015/1930 Modificar l’import de la subvenció 
la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la 

. Exp. 2015/1969 Modificar l’import de la subvenció 
tats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Salt i 

. Exp. 2015/2002 Inadmetre el compte justificatiu de 
a salut concedida a l’Ajuntament 

ho presentat extemporàniament i revocar la subvenció concedida. 
. Exp. 2015/2007 Modificar l’import de la subvenció 

e la salut concedida a l’Ajuntament de Cassà de 

. Exp. 2015/4014 Estimar les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Banyoles envers la proposta de minoració de la subvenció 

p. 2016/980 Modificar l’import de la subvenció 
a 1.304,07 €. 

. Exp. 2015/1195 Reincorporar la senyora N.G.P. al 
e tècnica de difusió de l’Àrea de Govern de Dipsalut amb efectes a partir 

. Exp. 2016/1113 Aprovar les bases que han de regir 

. Exp. 2015/1251 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 

. Exp. 2015/1295 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 

. Exp. 2015/1301 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 

. Exp. 2016/707 Adjudicar a BP Oil España SAU el 
contracte menor de subministrament de combustible per a vehicles Dipsalut. 

. Exp. 2016/1054 Adjudicar a Associació d’empreses 
rol de plagues de Catalunya ADEPAP el contracte menor de servei de formació pel 

curs de capacitació per a l’obtenció del carnet d’aplicador de tractament DDD nivell bàsic. 
. Exp. 2015/1931 Estimar les al·legacions 

ntades per l’Ajuntament del Port de la Selva a la proposta de revocació de la subvenció 



 

Decret núm. 185 de 29 de març de 2016
la senyora S.B.C. com a tècnica de
per la reincorporació al seu lloc de treball de la senyora N
Decret núm. 186 de 29 de març de 2016
de crèdit 2IR 2/2016, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015, 
per un import total de 592.649,81 
despeses generals. 
Decret núm. 187 de 30 de març de 2016
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i les entitats que en depenguin a l’Ajuntament de 
Tortellà i minorar-lo de 4.345,08 
Decret núm. 188 de 30 de març de 2016
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i les entit
Sant Ferriol i minorar-lo de 1.580,00 
Decret núm. 189 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Aj
de la Selva i minorar-lo de 9.999,05 
Decret núm. 190 de 30 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i minorar-lo de 6.024,95 
Decret núm. 191 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Blanes de i 
minorar-lo de 2.161,43 € a 2.101,46 
Decret núm. 192 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maçanet 
de la Selva i minorar-lo de 8.118,66 
Decret núm. 193 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i minorar-lo de 8.759,75 
Decret núm. 194 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Cadaqués 
i minorar-lo de 799,60 € a 639,68 
Decret núm. 195 de 30 de març de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vilablareix i 
minorar-lo de 6.702,32 € a 5.762,18 
Decret núm. 196 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Alp i 
minorar-lo de 3.200,34 € a 3.092,67 
Decret núm. 197 de 30 de març de 2016
per a la realització d’activitats de
d’Empordà i minorar-lo de 2.749,04 
Decret núm. 198 de 31 de març de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la sal
d’Empordà i minorar-lo de 2.424,72 
Decret núm. 199 de 31 de març de 2016
detectat en la clàusula tercera del contracte menor del servei de seguimen
d’electrodesnitrificació, i on consta “la data màxima de finalització serà l’1 de juny de 2016”, 
ha de constar: “la data màxima de finalització serà l’1 de desembre de 2016”.
Decret núm. 200 de 31 de març de 2016
llistes d’admissions i exclusions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una 
borsa de treball d’agents de salut pública municipal.
Decret núm. 201 de 31 de març de 2016
jornada laboral per guarda d’un infant a la senyora N
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Decret núm. 185 de 29 de març de 2016. Exp. 2015/1700 Finalitzar la relació contractual amb 
com a tècnica de difusió de l’Àrea de Govern en data 3 de maig de 2016 

per la reincorporació al seu lloc de treball de la senyora N.G.P. 
Decret núm. 186 de 29 de març de 2016. Exp. 2016/1004 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 2/2016, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015, 
per un import total de 592.649,81 € que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

Decret núm. 187 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/354 Modificar l’import de la subvenció per 
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i les entitats que en depenguin a l’Ajuntament de 

.345,08 € a 2.955,08 €. 
Decret núm. 188 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/437 Modificar l’import de la subvenció per 
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i les entitats que en depenguin a l’Ajuntament de 

lo de 1.580,00 € a 1.415,00 €. 
Decret núm. 189 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1806 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Palamós 

lo de 9.999,05 € a 9.563,27 €. 
Decret núm. 190 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1836 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Castelló 

lo de 6.024,95 € a 4.430,00 €. 
Decret núm. 191 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1854 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Blanes de i 

a 2.101,46 €. 
Decret núm. 192 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1914 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maçanet 

lo de 8.118,66 € a 7.608,11 €. 
ecret núm. 193 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1922 Modificar l’import de la subvenció 

per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Caldes de 
lo de 8.759,75 € a 7.947,13 €. 

de març de 2016. Exp. 2015/1948 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Cadaqués 

a 639,68 €. 
Decret núm. 195 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1961 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vilablareix i 

a 5.762,18 €. 
Decret núm. 196 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/1985 Modificar l’import de la subvenció
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Alp i 

a 3.092,67 €. 
Decret núm. 197 de 30 de març de 2016. Exp. 2015/2045 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Tallada 

lo de 2.749,04 € a 2.022,38 €. 
Decret núm. 198 de 31 de març de 2016. Exp. 2015/1904 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Bisbal 

lo de 2.424,72 € a 2.424,70 €. 
Decret núm. 199 de 31 de març de 2016. Exp. 2015/1972 Rectificar d’ofici l’error que s’ha 
detectat en la clàusula tercera del contracte menor del servei de seguimen
d’electrodesnitrificació, i on consta “la data màxima de finalització serà l’1 de juny de 2016”, 
ha de constar: “la data màxima de finalització serà l’1 de desembre de 2016”.
Decret núm. 200 de 31 de març de 2016. Exp. 2016/941 aprovar de manera definitiva les 
llistes d’admissions i exclusions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una 
borsa de treball d’agents de salut pública municipal. 
Decret núm. 201 de 31 de març de 2016. Exp. 2016/1125 Reconèixer el dret de reduc
jornada laboral per guarda d’un infant a la senyora N.G.P. en un terç del total de la jornada.
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. Exp. 2015/1700 Finalitzar la relació contractual amb 
en data 3 de maig de 2016 

. Exp. 2016/1004 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 2/2016, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015, 

que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

354 Modificar l’import de la subvenció per 
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i les entitats que en depenguin a l’Ajuntament de 

. Exp. 2015/437 Modificar l’import de la subvenció per 
dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del consorci de 

ats que en depenguin a l’Ajuntament de 

. Exp. 2015/1806 Modificar l’import de la subvenció 
untament de Palamós 

. Exp. 2015/1836 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Castelló 

. Exp. 2015/1854 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Blanes de i 

. Exp. 2015/1914 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Maçanet 

. Exp. 2015/1922 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Caldes de 

. Exp. 2015/1948 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Cadaqués 

dificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vilablareix i 

. Exp. 2015/1985 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Alp i 

. Exp. 2015/2045 Modificar l’import de la subvenció 
promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de La Tallada 

. Exp. 2015/1904 Modificar l’import de la subvenció 
ut concedida a l’Ajuntament de La Bisbal 

. Exp. 2015/1972 Rectificar d’ofici l’error que s’ha 
detectat en la clàusula tercera del contracte menor del servei de seguiment analític prova pilot 
d’electrodesnitrificació, i on consta “la data màxima de finalització serà l’1 de juny de 2016”, 
ha de constar: “la data màxima de finalització serà l’1 de desembre de 2016”. 

ar de manera definitiva les 
llistes d’admissions i exclusions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una 

. Exp. 2016/1125 Reconèixer el dret de reducció de la 
en un terç del total de la jornada. 



 

Decret núm. 202 de 31 de març de 2016
Desarrollo de Recursos Humanos SLU el contracte 
procediment de creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública municipal.
Decret núm. 203 de 31 de març de 2016
cooperació educativa entre la Universitat de Giron
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Decret núm. 204 de 31 de març de 2016
cooperació educativa amb
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Decret núm. 205 de 31 de març de 2016
del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 
demarcació de Girona, a favor de l’empresa MC Infortecnica SL, per import de 88.875,00 
de 7.377,60 €. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana
contracte de subministr
Girona, territori cardioprotegit
senyals i perquè no es van incloure en el moment de la instal·lació de les c
contenidores dels DEAs.
 
El gerent respon que es van incloure, però que s’ha detectat que determinats 
ajuntaments volen millorar la senyalització de les cabines per tal de facilitar
l’accés i han creat diversos cartells indicadors, motiu pel qual
procediment de contractació per poder proveir de senyals 
ajuntaments que ho creguin convenient.
 
El vocal senyor Salellas 
i a quins ajuntaments es cediran.
 
El president l’informa de les característiques dels senyals i dels ajuntaments que 
els han de rebre. 
 
El vocal senyor Salellas demana informació sobre el decret d’aprovació de bestreta 
a l’associació XaropClown, ja que es va aprovar anteriorment un augme
l’aportació de l’Organisme a aquest projecte.
 
La senyora Àfrica Masó respon que aquest projecte es va formalitzar en un conveni 
bianual i, per tant, la bestreta per a l’any 2016 no es pot concedir fins que es 
justifiquin correctament les despeses de
XaropClown va comunicar a Dipsalut que patia un greu  problema de 
que posava en perill la continuïtat del projecte i l’Organisme, juntament amb 
l’Ajuntament de Girona i l’Hospital Josep Trueta, va decidir 
econòmica per tal de resoldre aquesta situació.
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Decret núm. 202 de 31 de març de 2016. Exp. 2016/1128 Adjudicar a BCN Consultores en 
Desarrollo de Recursos Humanos SLU el contracte menor de servei d’assessorament en el 
procediment de creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública municipal.
Decret núm. 203 de 31 de març de 2016. Exp. 2016/1185 Aprovar el text del conveni de 
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant P
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.
Decret núm. 204 de 31 de març de 2016. Exp. 2016/1186 Aprovar el text del conveni de 

amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant A
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut. 
Decret núm. 205 de 31 de març de 2016. Exp. CPH 01/2010 Cancel·lar la garantia definitiva 

e de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 
demarcació de Girona, a favor de l’empresa MC Infortecnica SL, per import de 88.875,00 

Salellas demana informació sobre el decret d’a
subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixe

Girona, territori cardioprotegit; en concret vol conèixer les característiques dels 
senyals i perquè no es van incloure en el moment de la instal·lació de les c
contenidores dels DEAs. 

El gerent respon que es van incloure, però que s’ha detectat que determinats 
ajuntaments volen millorar la senyalització de les cabines per tal de facilitar
l’accés i han creat diversos cartells indicadors, motiu pel qual es va decidir obrir un 
procediment de contractació per poder proveir de senyals estandarditzats
ajuntaments que ho creguin convenient. 

alellas demana concreció sobre el tipus de senyals que s’inclouen 
i a quins ajuntaments es cediran. 

El president l’informa de les característiques dels senyals i dels ajuntaments que 

El vocal senyor Salellas demana informació sobre el decret d’aprovació de bestreta 
a l’associació XaropClown, ja que es va aprovar anteriorment un augme
l’aportació de l’Organisme a aquest projecte. 

La senyora Àfrica Masó respon que aquest projecte es va formalitzar en un conveni 
bianual i, per tant, la bestreta per a l’any 2016 no es pot concedir fins que es 
justifiquin correctament les despeses de l’any 2015. A finals de l’any passat, 
XaropClown va comunicar a Dipsalut que patia un greu  problema de 
que posava en perill la continuïtat del projecte i l’Organisme, juntament amb 
l’Ajuntament de Girona i l’Hospital Josep Trueta, va decidir augmentar l’aportació 
econòmica per tal de resoldre aquesta situació. 
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. Exp. 2016/1128 Adjudicar a BCN Consultores en 
menor de servei d’assessorament en el 

procediment de creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública municipal. 
. Exp. 2016/1185 Aprovar el text del conveni de 

a i Dipsalut per tal que l’estudiant P.P.C. 
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut. 

. Exp. 2016/1186 Aprovar el text del conveni de 
per tal que l’estudiant A.C.F. realitzi 

 
. Exp. CPH 01/2010 Cancel·lar la garantia definitiva 

e de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la 
demarcació de Girona, a favor de l’empresa MC Infortecnica SL, per import de 88.875,00 € i 

informació sobre el decret d’adjudicació del 
es del programa 

en concret vol conèixer les característiques dels 
senyals i perquè no es van incloure en el moment de la instal·lació de les cabines 

El gerent respon que es van incloure, però que s’ha detectat que determinats 
ajuntaments volen millorar la senyalització de les cabines per tal de facilitar-hi 

es va decidir obrir un 
estandarditzats els 

demana concreció sobre el tipus de senyals que s’inclouen 

El president l’informa de les característiques dels senyals i dels ajuntaments que 

El vocal senyor Salellas demana informació sobre el decret d’aprovació de bestreta 
a l’associació XaropClown, ja que es va aprovar anteriorment un augment de 

La senyora Àfrica Masó respon que aquest projecte es va formalitzar en un conveni 
bianual i, per tant, la bestreta per a l’any 2016 no es pot concedir fins que es 

l’any 2015. A finals de l’any passat, 
XaropClown va comunicar a Dipsalut que patia un greu  problema de tresoreria  
que posava en perill la continuïtat del projecte i l’Organisme, juntament amb 

augmentar l’aportació 



 

5. 2016/242 – Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament 
d’intervencions terapèutiques

 
El president informa els assistents que a
cada any a les ONL en l’àmbit de la promoció de la salut en la vessant de les 
intervencions terapèutiques, per un import total de 90.000
33 sol·licituds i, un cop realitzada la corresponent Comissió Qualificadora,
acceptades totes excepte
 
El gerent afegeix que s’ha 
una variació pel que fa a l
proposades no afecten 
 
El Consell Rector, a proposta de la Presidència, acorda tractar i aprovar de manera 
unànime i conjunta els punts 5, 6 i 7 de l
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a entitats sense 
terapèutiques a la demarcació de Girona (BOP núm. 26, de 9 de febrer de 2016 i núm. 
32, de 17 de febrer de 2016).
 
D’acord amb el punt 1 i el punt 3 de la convocatòria, es va establir que l’objecte de la 
sol·licitud havia de realitzar
setembre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 
març de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de sol·licituds de la Comissió Qualificadora d
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona, de data 27 d’abril de 2016,
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
Consell Rector aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir les subvencions a les entitats de dret privat sense ànim de lucre 
que consten a l’annex I per finançar les despeses d’intervencions terapèutiques que 
es realitzin a la demarc
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de 
que consten a l’annex II, pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import de noranta
als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent detall:
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Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament 
d’intervencions terapèutiques  

ma els assistents que aquesta és la convocatòria SOI que es dó
cada any a les ONL en l’àmbit de la promoció de la salut en la vessant de les 
intervencions terapèutiques, per un import total de 90.000 €; aquest cop s’ha

, un cop realitzada la corresponent Comissió Qualificadora,
excepte 2.  

afegeix que s’ha rectificat un error aritmètic del càlcul dels percentatges i 
una variació pel que fa a les partides pressupostàries. Cap de les dues modificacions 

 l’import concedit. 

El Consell Rector, a proposta de la Presidència, acorda tractar i aprovar de manera 
unànime i conjunta els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. 

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a intervencions 
terapèutiques a la demarcació de Girona (BOP núm. 26, de 9 de febrer de 2016 i núm. 
32, de 17 de febrer de 2016). 

D’acord amb el punt 1 i el punt 3 de la convocatòria, es va establir que l’objecte de la 
de realitzar-se dins el període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de 

setembre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 

Vist l’informe tècnic de valoració de sol·licituds de la Comissió Qualificadora d
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona, de data 27 d’abril de 2016,
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir les subvencions a les entitats de dret privat sense ànim de lucre 
que consten a l’annex I per finançar les despeses d’intervencions terapèutiques que 
es realitzin a la demarcació de Girona dins el període establert en la convocatòria.

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. 

Comprometre la despesa d’import de noranta mil € (90.000,00 
als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent detall:
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Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament 

és la convocatòria SOI que es dóna 
cada any a les ONL en l’àmbit de la promoció de la salut en la vessant de les 

quest cop s’han rebut 
, un cop realitzada la corresponent Comissió Qualificadora, han estat 

aritmètic del càlcul dels percentatges i 
. Cap de les dues modificacions 

El Consell Rector, a proposta de la Presidència, acorda tractar i aprovar de manera 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 

ànim de lucre per a intervencions 
terapèutiques a la demarcació de Girona (BOP núm. 26, de 9 de febrer de 2016 i núm. 

D’acord amb el punt 1 i el punt 3 de la convocatòria, es va establir que l’objecte de la 
se dins el període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de 

setembre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 

Vist l’informe tècnic de valoració de sol·licituds de la Comissió Qualificadora de la 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona, de data 27 d’abril de 2016, i 
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el 

Concedir les subvencions a les entitats de dret privat sense ànim de lucre 
que consten a l’annex I per finançar les despeses d’intervencions terapèutiques que 

ació de Girona dins el període establert en la convocatòria. 

les entitats de dret privat sense ànim de lucre 

(90.000,00 €) amb càrrec 
als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent detall: 



 

 

1. Programa de foment ONL

 
Quart. Comunicar als beneficiaris, de conformitat am
reguladores, 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 su
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 aprovat 
juntament amb les bases especifiques regulado
data 2 de febrer de 2016, 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 classific
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte, la data 
d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la sev
 
Sisè. Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte de la 
subvenció el 4 d’octubre de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat l’activitat, 
d’acord amb el punt 8 de la convocatòria. 
 
Setè. Comunicar aquest aco
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, de conformitat amb el punt 4 de la convocatòria.
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Aplicació 
pressupostària 

Compromisos 
(€)

Programa de foment ONL 4/3110/48900 90.000,00 

Comunicar als beneficiaris, de conformitat amb el punt 12 de les bases 
reguladores, 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 

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 aprovat 
juntament amb les bases especifiques reguladores pel Consell Rector de Dipsalut en 
data 2 de febrer de 2016, que segons l’article 27 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria justificativa del 
compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de despeses amb 
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte, la data 
d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència. 

Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte de la 
subvenció el 4 d’octubre de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat l’activitat, 
d’acord amb el punt 8 de la convocatòria.  

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut, de conformitat amb el punt 4 de la convocatòria. 
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Compromisos 
€) 

90.000,00 € 

b el punt 12 de les bases 
reguladores, 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 

bvenció, 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 aprovat 

res pel Consell Rector de Dipsalut en 
data 2 de febrer de 2016, que segons l’article 27 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria justificativa del 

ada de despeses amb 
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte, la data 
d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

a procedència.  

Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte de la 
subvenció el 4 d’octubre de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat l’activitat, 

rd als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
auler) ubicat a la seu electrònica de 



 

 
5.1. Annex I 
 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/239 
Fundació 
Privada les 
Vetes 

G17293150 

Teràpies no 
farmacològiques (amb 
gossos) per millorar la 
qualitat de vida de les 
persones grans
institucionalitzades

2016/985 

Associació 
Catalana 
d'Afectats de 
Fibromiàlgia 

G43595206 

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

2016/991 

Associació d'Ajut 
als Malalts 
d'Alzheimer i 
Afectats AMA 

G17468117 
Taller estimulació 
cognitiva per malalts 
d'Alzheimer

2016/992 

Associació 
Gironina d'Ajut al 
Ludòpata - 
AGAL 

G17506676 

Intervenció 
psicoterapèutica a les 
persones i família que 
pateixen joc patològic

2016/1010 

Associació de 
Cardiopaties 
congènites 
AACIC 

G60605318 

Intervencions 
terapèutiques per la 
millora de la qualitat de 
vida de nens i joves amb 
cardiopaties i els seus 
familiars
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Teràpies no 
farmacològiques (amb 
gossos) per millorar la 
qualitat de vida de les 
persones grans 
institucionalitzades 

8.579,70 € 3.825,83 € 44,59% 

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

4.200,00 € 1.687,19 € 40,17% 

Taller estimulació 
cognitiva per malalts 
d'Alzheimer 

43.400,00 € 3.825,84 € 8,82% 

Intervenció 
psicoterapèutica a les 
persones i família que 
pateixen joc patològic 

5.000,00 € 1.912,92 € 38,26% 

Intervencions 
terapèutiques per la 
millora de la qualitat de 

a de nens i joves amb 
cardiopaties i els seus 
familiars 

21.700,00 € 3.825,84 € 17,63% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

  

Distribució i difusió de 
material informatiu i 
divulgatiu: 800,00 € 

  

  

Material d'oficina: 400,00 € 



 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/1021 
AECC Catalunya 
contra el càncer 

G28197564 

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

2016/1025 

Associació per la 
salut familiar i 
comunitària 
Ventijol 

G60515707 

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

2016/1031 
Fundació 
Autisme Mas 
Casadevall 

G58434994 
Intervencions 
terapèutiques per a un 
bon envelliment

2016/1037 

Família i Salut 
mental de 
Girona i 
comarques 

G17557661 Cuidem al cuidador

2016/1038 
Servei de Suport 
al Dol de Girona 

G17625526 
Acompanyament, teràpia i 
suport al dol

2016/1048 
 Minusvàlids 
Físics Associats 
(MIFAS) 

G17053208 

Suport domiciliari a 
persones amb 
discapacitat física, per la 
millora de la seva qual
de vida
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Atenció psico-oncològica 
per a malalts oncològics i 
familiars a la seu de 
l'entitat 

12.700,00 € 3.347,61 € 26,36% 

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

12.000,00 € 2.869,38 € 23,91% 

Intervencions 
terapèutiques per a un 
bon envelliment 

8.000,00 € 2.391,15 € 29,89% 

Cuidem al cuidador 7.449,94 € 2.869,38 € 38,52% 

Acompanyament, teràpia i 
suport al dol 

6.850,00 € 3.668,98 € 53,56% 

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

37.323,00 € 3.347,61 € 8,97% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

  

  

  

  

Desplaçaments: 4.997,00 € 

  



 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/1053 
Fundació 
Privada 
Oncolliga Girona 

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

2016/1056 

Associació per a 
la Rehabilitació 
de les persones 
amb malaltia 
mental 

G08631574 Equinoteràpia social

2016/1063 Fundació 
Montilivi 

G55121891 Hidroteràpia i activitat 
física aquàtica

2016/1065 ATART G17101924 
Programa de recolzam
a familiars de 
drogodependents

2016/1069 

Associació de 
pallassos 
d'hospital, 
Xaropclown 

G17882564 
Pallassos terapèutics al 
geriàtric 2016

2016/1072 
Associació Tirita 
Clown 

G55255616 
Tirita clown pallasses 
d'hospital
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

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

50.000,00 € 3.347,61 € 6,70% 

Equinoteràpia social 4.140,00 € 1.940,27 € 46,87% 

Hidroteràpia i activitat 
física aquàtica 

14.098,36 € 2.869,38 € 20,35% 

Programa de recolzament 
a familiars de 
drogodependents 

23.895,40 € 3.347,61 € 14,01% 

Pallassos terapèutics al 
geriàtric 2016 

5.860,00 € 2.746,38 € 46,87% 

Tirita clown pallasses 
d'hospital 

12.227,40 € 2.391,15 € 19,56% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

  

  

  

  

Formació: 140,00€ 

Vestuari: 120,00 € 



 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/1074 
Fundació Roses 
contra el càncer 
fundació privada 

G17569443 

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

2016/1076 
Fundació Somni 
dels nens 

G62149562 

Programa de suport per a 
famílies de nens 
prematurs i amb altres 
patologies i per a mares 
gestants hospitalitzats

2016/1078 

Associació de 
pares i tutors 
dels interns i 
alumnes dels 
centres Joan Riu 
i els Roures 

G17385303 

Intervenció terapèutica 
amb persones 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
generali
problemes de salut i/o 
conducta: estimulació 
vestibular

2016/1079 
Associació Lluito 
per tu 

G55200018 
Teràpies d'estimulació 
integral per a infants amb 
pluridiscapacitat

2016/1083 

Fadesia, 
associació 
familiars 
demència senil i 
Alzheimer 

G17348426 
Psicoestimulació a 
domicili 2016
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

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

47.946,00 € 4.304,06 € 8,98% 

Programa de suport per a 
famílies de nens 
prematurs i amb altres 
patologies i per a mares 
gestants hospitalitzats 

5.000,00 € 2.343,33 € 46,87% 

Intervenció terapèutica 
amb persones 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
generalitzat amb 
problemes de salut i/o 
conducta: estimulació 
vestibular 

3.126,63 € 1.884,01 € 60,26% 

Teràpies d'estimulació 
integral per a infants amb 
pluridiscapacitat 

7.200,00 € 3.825,84 € 53,14% 

Psicoestimulació a 
domicili 2016 

15.152,88 € 2.869,38 € 18,94% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

Despesa administrativa: 
2.783,00€ 

Serveis de suport al 
desenvolupament del 
projecte: 2.989,00€ 

1 balancí per cadira de 
rodes: 595,95€; 1 gronxador: 
353,39€; 1 gronxador per a 
cadira de rodes: 1.411,40€; 
3 balancí mobilitat: 297,00€ 

  

  



 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/1088 
Fundació ELNA 
per a la diversitat 
funcional  

G55175624 

ELNA3CS: programa 
d'exercici físic per 
prevenir malalties 
cròniques en població 
amb DFI

2016/1090 

Fundació de 
serveis 
assistencial de la 
Garrotxa 

G17535055 
Teràpia assistida per 
cavalls

2016/1094 
Fundació 
privada Resilis G17925215 

Projectes d'acció social i 
salut. Benestar físic i 
emocional a través del 
ioga i la meditació per a 
infants i adol
risc d'exclusió

2016/1095 

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

G17662495 
Hipoteràpia per a 
persones amb 
discapacitat intel·lectual

2016/1096 
Fundació 
privada Astres 

G17695768 
Ioga i relaxació guiada 
per a persones amb 
diversitat funcional
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

ELNA3CS: programa 
d'exercici físic per 
prevenir malalties 
cròniques en població 
amb DFI 

16.354,74 € 3.825,84 € 23,39% 

Teràpia assistida per 
cavalls 6.030,00 € 3.229,77 € 53,56% 

Projectes d'acció social i 
salut. Benestar físic i 
emocional a través del 
ioga i la meditació per a 
infants i adolescents amb 
risc d'exclusió 

9.115,32 € 3.347,61 € 36,73% 

poteràpia per a 
persones amb 
discapacitat intel·lectual 

7.200,00 € 3.347,61 € 46,49% 

Ioga i relaxació guiada 
per a persones amb 
diversitat funcional 

10.494,74 € 3.347,61 € 31,90% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

  

Transport dels usuaris: 
60,00€ 

Lloguer espai: 1.350,00€; 
Despeses d'administració i 
gestió del projecte: 994,20 

  

Despeses administració i 
gestió del projecte: 997,00€ 



 

Núm. 
Expedient  Entitat CIF Projecte / P

Activitat

2016/1099 
Associació Tots 
hi som 2014 

G55197321 Tots hi som

2016/1100 
Associació Viu 
Autisme G55156152 

Activitat aquàtica per 
infants amb TEA

2016/1104 Club bàsquet 
Banyoles 

G17248600 

Apropa't al bàsquet. 
Bàsque
amb discapacitat 
intel·lectual

2016/1111 

Llars de l'amistat 
Cheshire, 
Fundació 
privada-Llar 
Oxalis 

G08593188 
Teràpia assistida amb 
gossos
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Projecte / P rograma / 
Activitat  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Tots hi som 13.750,00 € 2.869,38 € 20,87% 

Activitat aquàtica per 
infants amb TEA 1.740,00 € 956,46 € 54,97% 

Apropa't al bàsquet. 
Bàsquet per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual 

3.182,00 € 1.278,25 € 40,17% 

Teràpia assistida amb 
gossos 4.400,00 € 2.356,72 € 53,56% 
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atorgat/base Conceptes no 
subvencionables 

Material: 1.150,00€; Lloguer 
Sala: 1.150,00€; 
Subministraments: 450,00€; 
Amortitzacions elements 
immobilitzat: 350,00€; 
Despeses administratives: 
450,00€; Assessorament extern: 
450,00€; Despeses financeres: 
150,00€ 

  

Material esportiu: 600€ 

  



 

 
5.2. Annex II 

 

Núm. 
Expedient NIF Entitat 

2016/1028 G55260970 RCP a l'Escola 

2016/1093 G17046285 Associació gironina de sords
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Import 
sol·licitat Projecte 

20.000,00 € RCP a l'Escola 

Associació gironina de sords 1.100,00 € 
Intèrprets de llengua de signes 
catalana en l'àmbit mèdic 
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Motius desestimació 

No és una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1 

No és una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1 



 

6. 2016/247 – Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament d’activitats 
promoció de la salut  
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a ac
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona (BOP núm. 26, 
de 9 de febrer de 2016 i núm. 32, de 17 de febrer de 2016).
 
D’acord amb el punt 1 i el punt 3 de l
sol·licitud havia de realitzar
setembre de 2016 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 
març de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits salud
d’abril de 2016, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 

Primer. Concedir les subvencions a 
que consten a l’annex I per finançar les despeses 
que es realitzin a la demarcació de Girona dins el període establert en la 
convocatòria. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de 
que consten a l’annex II, pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la
càrrec als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent 
detall: 
 

 

2. Programa de foment ONL

 
Quart. Comunicar als beneficiaris
reguladores, 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, excepte pel que fa al beneficiari de la s
incrementat, que haurà d’acceptar expressament la subvenció atorgada en 
compliment de la base novena.
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Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament d’activitats 

 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a ac
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona (BOP núm. 26, 
de 9 de febrer de 2016 i núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 

D’acord amb el punt 1 i el punt 3 de la convocatòria, es va establir que l’objecte de la 
havia de realitzar-se dins el període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de 

setembre de 2016 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 

de valoració de sol·licituds de la Comissió Qualifica
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, de

ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Concedir les subvencions a les entitats de dret privat sense ànim de lucre 
que consten a l’annex I per finançar les despeses d’activitats de promoció de la salut 
que es realitzin a la demarcació de Girona dins el període establert en la 

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. 

Comprometre la despesa d’import de cent deu mil € (110.000,00 
càrrec als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent 

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment ONL 4/3110/48900 

Comunicar als beneficiaris, de conformitat amb el punt 13 de les bases 
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 
aplicació, excepte pel que fa al beneficiari de la s

incrementat, que haurà d’acceptar expressament la subvenció atorgada en 
compliment de la base novena. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 20 

Proposta de resolució de la convocatòria per a la c oncessió de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament d’activitats de 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc 
el 2 de febrer de 2016, 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. 26, 

va establir que l’objecte de la 
se dins el període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de 

setembre de 2016 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el dia 10 de 

de la Comissió Qualificadora de la 
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de 

ables a la demarcació de Girona, de data 27 
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 

l’adopció del següent 

entitats de dret privat sense ànim de lucre 
activitats de promoció de la salut 

que es realitzin a la demarcació de Girona dins el període establert en la 

de dret privat sense ànim de lucre 

(110.000,00 €) amb 
càrrec als crèdits màxims autoritzats en la convocatòria i d’acord amb el següent 

Compromisos 
(€) 

110.000,00 € 

amb el punt 13 de les bases 
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 
aplicació, excepte pel que fa al beneficiari de la subvenció d’import 

incrementat, que haurà d’acceptar expressament la subvenció atorgada en 



 

Cinquè. Condicionar e
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
juntament amb les bases especifiques reguladores pel Consell Rector de Dipsalut de 
data 2 de febrer de 2016
subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria justificativa del 
compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de despeses
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte
d’emissió de la factura 
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència. 
 
Sisè. Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte d
subvenció el 4 d’octubre de 2016, una vegada el benefic
d’acord amb el punt 8 de la convocatòria. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’an
Dipsalut, de conformitat amb el punt 4 de la convocatòria.
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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 
juntament amb les bases especifiques reguladores pel Consell Rector de Dipsalut de 
data 2 de febrer de 2016, 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
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte

 i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència. 

Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte d
subvenció el 4 d’octubre de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat l’activitat, 
d’acord amb el punt 8 de la convocatòria.  

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electr
Dipsalut, de conformitat amb el punt 4 de la convocatòria. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 21 

l lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
subvencions de la Diputació 

de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat aprovat 
juntament amb les bases especifiques reguladores pel Consell Rector de Dipsalut de 

Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria justificativa del 
compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de despeses amb 
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte, la data 

i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar com a data límit per a la justificació de les despeses objecte de la 
iari hagi realitzat l’activitat, 

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



 

 
6.1. Annex I 
 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

2016/1039 
Associació 
Resitua't 

G55139448 Projecte Escola XXI

2016/993 
Associació 
Gironina d'Ajut al 
Ludòpata-AGAL 

G17506676 
Programa de joc 
responsable i prevenció de 
les socio addiccions

2016/1001 

Federació 
Catalana 
d'Entitats contra 
el Càncer 

G62599212 
Setmana Catalana de la 
Prevenció del Càncer 2016

2016/1012 
Associació de 
Diabètics de 
Catalunya 

G60219763 
Assessorament, educació i 
formació per a persones 
amb diabetis tipus I i tipus 

2016/1020 
Associació contra 
l’Anorèxia i 
Bulímia 

G60259983 

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

2016/1034 

GICOR 
(Associació 
gironina de 
prevenció i ajuda 

G17361650 
Promoció de la salut 
cardiovascular. Serveis 
d'atenció a malalts de cor
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

Projecte Escola XXI 22.673,14 € 13.450,00 € 59,32%

Programa de joc 
responsable i prevenció de 
les socio addiccions 

4.200,00 € 1.977,84 € 47,09%

Setmana Catalana de la 
Prevenció del Càncer 2016 

9.554,00 € 3.461,22 € 36,23%

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

8.100,00 € 3.263,43 € 40,29%

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

8.584,66 € 3.955,68 € 46,08%

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

10.600,00 € 3.461,22 € 32,65%

Secretaria – Acta CR 07/06/16 – Pàg. 22 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

59,32%   

47,09% 
Desplaçaments: 250 €; 

Estudis: 550 € 

36,23%   

40,29%   

46,08% 
Desplaçaments: 

415,34 € 

32,65%   



 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

a les malalties del 
Cor) 

2016/1035 El Ripolles.cor G55070775 
Prevenció i ajuda als
malalts cardiovasculars i 
als seus familiars

2016/1047 Ampa La Farga G17962424 
La convivència i l'esport: un 
estil de vida

2016/1049 
Fundació Privada 
Mifas 

G17378704 
Promoció de l'activitat física 
i l'esport des del Cai

2016/1050 
Fundació privada 
les Vetes 

G17293150 Viu l'estiu en gran

2016/1051 
AECC Catalunya 
contra el càncer 

G28197564 Menjar bé és divertit
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

Prevenció i ajuda als 
malalts cardiovasculars i 
als seus familiars 

1.890,43 € 1.046,91 € 55,38%

La convivència i l'esport: un 
estil de vida 

4.348,50 € 3.010,22 € 69,22%

Promoció de l'activitat física 
i l'esport des del Cai-Mifas 

5.613,00 € 3.885,56 € 69,22%

Viu l'estiu en gran 6.919,48 € 4.310,96 € 62,30%

Menjar bé és divertit 5.240,00 € 3.264,62 € 62,30%
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

55,38% 

Bateries 
desfibril·ladors: 

2.230,03 €; web: 
450,00€; Domini.cat: 

58,30 € 

69,22%   

69,22% 

Honoraris Infermera: 
1.076,90 €; Quota 

patronal i SS 
Infermera: 338,10 € 

62,30% 
Material i despeses 
vàries per activitats: 

500,00 € 

62,30%   



 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

2016/1052 
Fundació Privada 
Oncolliga Girona 

G17808098 
Programa de prevenció de 
consum de tabac entre els 
joves de primer d'ESO

2016/1055 

Associació de 
cardiopaties 
congènites 
AACIC 

G60605318 
Promoció d'hàbits 
saludables en les persones 
amb cardi

2016/1057 

Associació per a 
la rehabilitació de 
les persones amb 
malaltia mental 

G08631574 
Projecte d'horticultura 
ecològica i social

2016/1058 
Federació 
catalana de 
voluntariat social 

G59106823 
El voluntariat com agent 
promotor de la salut

2016/1059 

FANJAC 
Fundació d'Ajuda 
a Nens i Joves 
amb Altes 
Capacitats 

G63858294 
Projecte el Cinema per 
alumnes amb altes 
capacitats

2016/1060 

Federació 
catalana d'esport 
de persones amb 
discapacitat física 

G58165127 
Hospisport. Activitats 
físiques saludables
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

Programa de prevenció de 
consum de tabac entre els 
joves de primer d'ESO 

21.600,00 € 3.461,22 € 16,02%

Promoció d'hàbits 
saludables en les persones 
amb cardiopatia congènita  

19.324,00 € 3.955,68 € 20,47%

Projecte d'horticultura 
ecològica i social 

6.000,00 € 3.738,11 € 62,30%

El voluntariat com agent 
promotor de la salut 

21.107,00 € 3.461,22 € 16,40%

Projecte el Cinema per 
umnes amb altes 

capacitats 
3.000,00 € 1.661,38 € 55,38%

Hospisport. Activitats 
físiques saludables 

14.092,90 € 4.147,45 € 29,43%
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

16,02% 
Dietes i 

desplaçaments:900€ 

20,47% 

Material d'oficina: 
500,00€; 

desplaçaments; 
176,00 € 

62,30%   

16,40%   

55,38%   

29,43% 
Subministraments: 500 

€; Altres despeses: 
880,00€ 



 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

2016/1064 Fundació Montilivi G55121891 
Biblioteca adaptada i tallers 
de lectura com a actiu per 
la salut dels usuaris

2016/1071 

Fundació 
Síndrome de 
Down de Girona i 
Comarques 
Astrid-21 

G17349135 Per una vida sal

2016/1075 
Caritas 
diocesanas de 
Girona 

R1700016G 
Tallers de cuina i salut 
sostenibles en família

2016/1077 

Associació de 
pares d'alumnes 
del centre privat-
concertat 
d'educació 
especial "Joan 
Riu" 

G17331745 
Moure'ns: per una vida 
activa i saludable

2016/1084 
Associació de 
sordcecs de 
Catalunya 

G65149601 
Cap de setmana a 
l'Empordà
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

Biblioteca adaptada i tallers 
de lectura com a actiu per 
la salut dels usuaris 

24.690,96 € 3.955,68 € 16,02%

Per una vida saludable 11.668,00 € 3.955,68 € 33,90%

Tallers de cuina i salut 
sostenibles en família 

7.200,00 € 4.450,13 € 61,81%

Moure'ns: per una vida 
activa i saludable 

1.378,89 € 988,92 € 71,72%

Cap de setmana a 
l'Empordà 

3.800,00 € 2.104,42 € 55,38%
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

16,02%   

33,90%   

61,81% 
Despeses de gestió i 

administració: 330,00€ 

71,72% 

Material per a realitzar 
el projecte: 4.500€; 
Material zona lúdica 

golf adaptat: 1.061,47€ 

55,38% 
Estada i dietes: 

4.000,00€ 



 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

2016/1085 
Associació 
Batibull 

G17358839 
El taller: "Llums, càmera, 
actitud i acció!"

2016/1086 
Associació centre 
Labouré, La 
Casita 

G17970138 Estiu 2016, casal i colònies

2016/1087 
Coral les veus del 
Fluvià 

G17978859 
A cantar s'ha dit! El cant 
coral: teràpia individual i 
social

2016/1089 

Associació casal 
dels infants per a 
acció social als 
barris 

G08828998 
Projecte de salut preventiva 
per a adolescents en risc 
SALUT A+

2016/1091 
Club Atletisme 
Garrotxa 

G17249103 

Activem salut! A
a persones amb 
discapacitat intel·lectual i 
trastorn mental

2016/1097 
Agrupació de les 
persones sordes 
de la Garrotxa 

G17089103 

Accessibilitat en llengua de 
signes per activitats de 
promo
hàbits saludables i atenció 
sanitària

2016_1613_A0101 – Secretaria 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

El taller: "Llums, càmera, 
actitud i acció!" 

12.500,00 € 4.944,57 € 39,56%

Estiu 2016, casal i colònies 20.298,07 € 3.955,68 € 19,49%

A cantar s'ha dit! El cant 
coral: teràpia individual i 
social 

3.000,00 € 1.453,71 € 48,46%

Projecte de salut preventiva 
per a adolescents en risc 
SALUT A+ 

10.900,00 € 4.450,13 € 40,83%

Activem salut! Atletisme per 
a persones amb 
discapacitat intel·lectual i 
trastorn mental 

8.840,00 € 3.955,68 € 44,75%

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

1.230,00 € 988,92 € 80,40%
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

39,56%   

19,49%   

48,46%   

40,83% 
Personal gestió i 

despeses de gestió: 
535,00 € 

44,75% 
Pavelló esportiu: 

251,90€ 

80,40% 

Gestió del projecte: 
120,00€; Material 
fungible: 80,00€; 

Imprevistos: 70,00€ 



 

Núm. 
Expedient  

Entitat CIF 

2016/1098 Fundació Astres G17695768 
Hàbits saludables per a 
persones amb discapacitat 
intel·lec

2016/1105 Fundació Adis G17703794 

Per tu. Millora de la qualitat 
de vida de persones amb 
discapacitat física, psíquica 
i sensorial mitjançant 
l'exercici físic

2016/1115 
Associació 
Gironina de Sords 

G17046285 
Intèrprets de llengua de 
signes Catalana en l'àmbit 
mèdic

2016/1118 
Associació Clau 
de Sol de l'Alt 
Empordà 

G55056014 
Gimnàstica de 
manteniment suau per a 
persones grans

2016_1613_A0101 – Secretaria 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable  

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble

Hàbits saludables per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

14.146,34 € 3.955,68 € 27,96%

Per tu. Millora de la qualitat 
de vida de persones amb 
discapacitat física, psíquica 
i sensorial mitjançant 
l'exercici físic 

4.050,00 € 2.523,23 € 62,30%

Intèrprets de llengua de 
signes Catalana en l'àmbit 
mèdic 

2.600,00 € 1.087,81 € 41,84%

Gimnàstica de 
manteniment suau per a 
persones grans 

3.472,56 € 1.717,04 € 49,45%
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

27,96% 
Despeses gestió i 

administració: 
1.343,90€ 

62,30% 

Subministraments 
alimentaris i despeses 
manteniment: 200,00€; 

Desplaçaments: 
150,00€; Material 
fungible: 100,00€ 

,84% 

Gestió del servei 
d'interpretació: 

973,00€; Telèfon i 
internet: 130,00€; 
Material fungible: 

100,00€ 

49,45%   



 

 
6.2.  Annex II 

 

Núm. 
Expedient  NIF Entitat 

2016/1022 G17068834 AMPA Escola Volcà Bisaroques

2016/1080 G08593188 
Llars de l'amistat Cheshire, 
Fundació privada-Llar Oxalis

2016/1081 G17056896 Club Poliesportiu Flaçà

2016/1082 G55253322 Associació Cultivant igualtat
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Import 
sol·licitat Projecte 

AMPA Escola Volcà Bisaroques 1.000,00 € Activitats extraescolars esportives 

Llars de l'amistat Cheshire, 
Llar Oxalis 

4.400,00 € Teràpia assistida amb gossos 

Club Poliesportiu Flaçà 5.000,00 € 
Activitat esportiva de natació, gimnàstica, 
tennis, casal esportiu i marxa popular 

Associació Cultivant igualtat 20.000,00 € 
Píndoles coeducatives per créixer amb 
salut 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 28 

Motius desestimació 

Activitat purament d’esport competitiu 
no adreçada en particular a col·lectius 

vulnerables. Incompleix Base I 
(Objecte) 

No és un projecte de promoció de la 
salut. Incompleix Base 1 (Objecte). 

Activitat esportiva de natació, gimnàstica, 
Activitat purament d'esport competitiu 
no adreçada en particular a col·lectius 

vulnerables. Incompleix Base 1 
(Objecte). 

Activitat fora del període 
subvencionable. Incompleix Base 1 

de la convocatòria (període 
subvencionable) 



 

7. 2016/956 – Proposta de resolució del primer procediment de
subvencions per a la realització de congressos, sim posis, jornades i actes en 
l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/03, que va tenir lloc 
el 8 de març de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria 
de subvencions per a  la realització de congressos, jornades i actes en l’àmbit de salut 
i social a la demarcació de Girona ( bases reguladores publicades en el BOP núm. 51, 
de 15 març de 2016, i la convocatòria publicada en el BOP núm 56, de 22 de març de 
2016 ). 
 
D’acord amb el punt 1 de la convocatòria es va establir que l’objecte de la sol·licitud 
havia de realitzar-se dins el període que va de l’1 de novembre de 2015 al 31 
d’octubre de 2016, d’acord amb el punt dos s’establien dos procediments de 
convocatòria i d’acord amb el punt 3, el termini per presentar sol·licituds pel primer 
procediment finalitzava el dia 7 d’abril de 2016.
 
Vist l’informe tècnic de 12 de maig de 2016
Administrativa i Econòmica
dins el termini establert pel primer procediment de convocatòria, els beneficiaris es 
troben al corrent en el compliment de les obligacions tribu
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que, s’interpreti, d’acord amb el punt dinovè de
puntuació mínima a aconseguir siguin 30 punts.
 
Ateses les competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el 
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris 
entitats sense ànim de lucre i administracions no territorials de la demarcació de 
Girona per a la realització de congressos, simposis jornades i actes en l’àmbit de 
salut i social. 
 
Segon. Comprometre la despe
import d’import dotze mil tres
pressupostàries del pressupost d’enguany
   
Primer procediment 

 

Programa de foment consorcis
Programa de foment ONL
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Proposta de resolució del primer procediment de  la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis, jornades i actes en 
l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/03, que va tenir lloc 
016, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria 

de subvencions per a  la realització de congressos, jornades i actes en l’àmbit de salut 
i social a la demarcació de Girona ( bases reguladores publicades en el BOP núm. 51, 

2016, i la convocatòria publicada en el BOP núm 56, de 22 de març de 

D’acord amb el punt 1 de la convocatòria es va establir que l’objecte de la sol·licitud 
se dins el període que va de l’1 de novembre de 2015 al 31 

e 2016, d’acord amb el punt dos s’establien dos procediments de 
convocatòria i d’acord amb el punt 3, el termini per presentar sol·licituds pel primer 
procediment finalitzava el dia 7 d’abril de 2016. 

Vist l’informe tècnic de 12 de maig de 2016, emès pel Cap de l’
conòmica, d’acord amb el qual les sol·licituds han estat presentades 

dins el termini establert pel primer procediment de convocatòria, els beneficiaris es 
troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que, s’interpreti, d’acord amb el punt dinovè de les mateixes que la 
puntuació mínima a aconseguir siguin 30 punts. 

Ateses les competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el 
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions a les 
entitats sense ànim de lucre i administracions no territorials de la demarcació de 
Girona per a la realització de congressos, simposis jornades i actes en l’àmbit de 

Comprometre la despesa pel primer procediment de convocatòria  per un 
import d’import dotze mil tres-cents vint € (12.320,00 €) amb càrrec a les aplicacions 

del pressupost d’enguany segons el detall següent:

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment consorcis 4 3110 46700 
Programa de foment ONL 4 3110 48900 
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la convocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis, jornades i actes en 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/03, que va tenir lloc 
016, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria 

de subvencions per a  la realització de congressos, jornades i actes en l’àmbit de salut 
i social a la demarcació de Girona ( bases reguladores publicades en el BOP núm. 51, 

2016, i la convocatòria publicada en el BOP núm 56, de 22 de març de 

D’acord amb el punt 1 de la convocatòria es va establir que l’objecte de la sol·licitud 
se dins el període que va de l’1 de novembre de 2015 al 31 

e 2016, d’acord amb el punt dos s’establien dos procediments de 
convocatòria i d’acord amb el punt 3, el termini per presentar sol·licituds pel primer 

Cap de l’Àrea de Gestió 
d’acord amb el qual les sol·licituds han estat presentades 

dins el termini establert pel primer procediment de convocatòria, els beneficiaris es 
tàries, l’objecte indicat 

correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 

les mateixes que la 

Ateses les competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el 

subvencions a les 
entitats sense ànim de lucre i administracions no territorials de la demarcació de 
Girona per a la realització de congressos, simposis jornades i actes en l’àmbit de 

sa pel primer procediment de convocatòria  per un 
amb càrrec a les aplicacions 

segons el detall següent: 

Import (€) 

5.000,00 
7.320,00 



 

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 condi
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Quart. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justifi
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura
que hagin finançat l’objecte subvenc
procedència.  
 
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari hagi 
realitzat l’activitat. 
 
Sisè. Interpretar, d’acord amb el punt dinovè de les bases especifiques en què es 
faculta la interpretació i l’aplicació de les bases al Consell Rector, que tot i que en el 
punt 7 de les bases específiques per aquesta línia de subvenció diu que la valoració 
mínima de les sol·licituds  per obtenir una subvenció ha de ser de 35 punts, es 
considera que la puntuació mínima a aconseguir ha de ser de 30 punts segons els 
barems establerts en el punt 8 de les mateixes bases.
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessa
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
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Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condi
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos o subvencions 
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari hagi 

è. Interpretar, d’acord amb el punt dinovè de les bases especifiques en què es 
faculta la interpretació i l’aplicació de les bases al Consell Rector, que tot i que en el 
punt 7 de les bases específiques per aquesta línia de subvenció diu que la valoració 

ínima de les sol·licituds  per obtenir una subvenció ha de ser de 35 punts, es 
considera que la puntuació mínima a aconseguir ha de ser de 30 punts segons els 
barems establerts en el punt 8 de les mateixes bases. 

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

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

cació 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 

l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 

i el detall d’altres ingressos o subvencions 
ionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari hagi 

è. Interpretar, d’acord amb el punt dinovè de les bases especifiques en què es 
faculta la interpretació i l’aplicació de les bases al Consell Rector, que tot i que en el 
punt 7 de les bases específiques per aquesta línia de subvenció diu que la valoració 

ínima de les sol·licituds  per obtenir una subvenció ha de ser de 35 punts, es 
considera que la puntuació mínima a aconseguir ha de ser de 30 punts segons els 

ts amb indicació dels recursos que siguin 
Tauler) ubicat a la seu electrònica de 



 

7.1. Annex I  

 

Nº Gral. Absis Entitat CIF 

2016/955 
Consorci Sant 
Gregori 

Q6755286I

2016/1189 Fira de Girona G17543083

2016/1202 
Campus Arnau 
d'Escala 

G17695651

2016/1224 
Fundació Oxfam 
Intermón 

G58236803

2016/1231 
Federació Catalana 
de Voluntariat Social 

G59106823

2016/1232 
Col·legi Oficial de 
Metges de Girona 

Q1766001J

2016/1281 

Fundació Institut 
Ivestigació en 
ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol 

G60805462
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Projecte / Programa / Activitat 
Base 

Subvencionable 
Corregida 

Atorgat final

Q6755286I 
Jornada de reflexió l'alimentació 
integral en persones amb 
discapacitat 

1.964,39 € 1.000,00 

G17543083 Expojove 2016 11.660,00 € 1.500,00 

G17695651 
Seminari "El tracte adequat a la gent 
gran. La pràctica dels valors i 
l'assegurament dels drets 

2.900,00 € 2.320,00 

G58236803 
Uap! 16 Jo també soc Malala 
Celebració del Dia Escolar de la No 
violència i la Pau 

8.763,55 € 2.50

G59106823 
IV Jornada d'Associacionisme i 
Salut a Girona 

2.500,00 € 1.500,00 

Q1766001J I Premis Bonastruc Ça Porta 2.516,80 € 1.000,00 

G60805462 
Correlating clinical and experimental 
TB pathology 

31.054,00 € 2.500,00 
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Atorgat final  
% atorgat 

s/ base 
subv. 

Conceptes no 
subvencionables 

1.000,00 € 50,91% 
Material oficina per 
jornada 327,16 €  

1.500,00 € 12,86% 
Muntatge de sales i 
equipament audiovisual 
7.250 € 

2.320,00 € 80,00%   

2.500,00 € 28,53% 

Vestuari, atretzos i 
material actors 2.130 € . 
Preparació bases musicals 
i enregistrament 600 €  

1.500,00 € 60,00% 
Organització de la jornada: 
1.413,55€ 

1.000,00 € 39,73% 
Càtering: 2.200,00€; 
Realització premis: 
1.760,00€ 

2.500,00 € 8,05%   



 

8. 2016/1563 - Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores i de la 
convocatòria pel suport econòmic als ajuntaments a les 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10)
 
El president informa sobre les característiques d’aquest programa i recorda els 
membres del Consell Rector que tenen una qüestió pendent per resoldre en rel
als conceptes subvencionables: en la proposta s’especifica que 
nomines d’empleats públics,
plagues i per no incentivar 
químics clarament regulats per llei. 
 
La vocal senyora Cantenys explica que 
proposta, s’exclouen les despeses relatives a
es dediquen, unes hores determinades al me
tal de lluitar contra les diverses plagues però
d’empreses externes per tal de dur a terme les esmentades tasques.
 
El president respon que tant l’
Administrativa i Econòmica 
dels diversos tractaments, la suficient formació dels treballadors, control estricte del 
temps empleat en aquestes tasques, etc.
 
La vocal senyora Cantenys respon que Dipsalut 
a treballadors municipals i
aquesta formació per tal que el mateix personal municipal fos qui realitzés aquestes 
tasques. 
 
El secretari fa ús de la paraula per proposar, com a solució temporal fins que es 
determinin amb més concreció els conceptes subvencionables, habilitar l
de Dipsalut per tal que, mitjançant D
municipal pel temps que dedica a lluitar contra les plagues.
 
El president i els membres del 
concretin clarament els conceptes inclosos i la seva justificació.
 
Per finalitzar, el gerent informa que les bases d
l’obligació, per part dels ajuntaments
exclusivament per via electrònica.
 
Finalitzen les intervencions.
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Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores i de la 
convocatòria pel suport econòmic als ajuntaments a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10)

El president informa sobre les característiques d’aquest programa i recorda els 
membres del Consell Rector que tenen una qüestió pendent per resoldre en rel
als conceptes subvencionables: en la proposta s’especifica que no 

’empleats públics, perquè es vol centrar en despeses clares de control de 
plagues i per no incentivar que personal no qualificat realitzi aplicacions de produ
químics clarament regulats per llei.  

Cantenys explica que en les bases anteriors i
les despeses relatives a salaris del treballador

, unes hores determinades al mes, a realitzar les accions pertinents per 
tal de lluitar contra les diverses plagues però, en canvi, sí inclouen la contractació 

per tal de dur a terme les esmentades tasques.

que tant l’Àrea de Protecció de la Salut com l’Àrea 
i Econòmica tenen dubtes pel que fa a la correcta aplicació i justificació 

dels diversos tractaments, la suficient formació dels treballadors, control estricte del 
temps empleat en aquestes tasques, etc. 

a Cantenys respon que Dipsalut fa formació en aplicació de pesticides 
a treballadors municipals i, per tant, creu que la solució seria millorar i augmentar 
aquesta formació per tal que el mateix personal municipal fos qui realitzés aquestes 

secretari fa ús de la paraula per proposar, com a solució temporal fins que es 
amb més concreció els conceptes subvencionables, habilitar l

, mitjançant Decret, aprovi determinades despeses del personal 
pal pel temps que dedica a lluitar contra les plagues. 

El president i els membres del Consell Rector es mostren partidaris
concretin clarament els conceptes inclosos i la seva justificació. 

el gerent informa que les bases de les subvencions aprovades inclouen 
per part dels ajuntaments, de realitzar la corresponent sol

exclusivament per via electrònica. 

Finalitzen les intervencions. 
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Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores i de la 
actuacions per a la 

lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (Pt10)  

El president informa sobre les característiques d’aquest programa i recorda els 
membres del Consell Rector que tenen una qüestió pendent per resoldre en relació 

no es subvencionaran 
vol centrar en despeses clares de control de 

ue personal no qualificat realitzi aplicacions de productes 

les bases anteriors i en la present 
del treballadors municipals que 

s, a realitzar les accions pertinents per 
inclouen la contractació 

per tal de dur a terme les esmentades tasques. 

t com l’Àrea de Gestió 
tenen dubtes pel que fa a la correcta aplicació i justificació 

dels diversos tractaments, la suficient formació dels treballadors, control estricte del 

fa formació en aplicació de pesticides 
creu que la solució seria millorar i augmentar 

aquesta formació per tal que el mateix personal municipal fos qui realitzés aquestes 

secretari fa ús de la paraula per proposar, com a solució temporal fins que es 
amb més concreció els conceptes subvencionables, habilitar la Presidència 

aprovi determinades despeses del personal 

es mostren partidaris, sempre que es 

e les subvencions aprovades inclouen 
de realitzar la corresponent sol·licitud 



 

Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuaci
portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències 
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a 
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció d
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control 
d’aquests riscos. 
 
Aquestes actuacions es realitzen dins unes línies d’actuació que queden definides en 
els programes destinats a donar suport als ajuntaments en el des
competències en salut pública i que es recullen en l’anomenat “Catàleg de Serveis” de 
Dipsalut. En aquest catàleg s’hi inclouen els programes de protecció de la salut dirigits 
a reduir aquests riscos presents en el nostre entorn.
 
És en aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport 
econòmic a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de 
les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana 
un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, 
poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i del cap de 
l’Àrea de Protecció de la salut de data 18 de maig de 2016, 
atribucions que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de sub
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 reguladores. L’eficàcia de la convocatòria restarà 
condicionada al fet que no es presentin
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.
 
Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, pel supo
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 reg
programa de suport econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, pel 
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al tauler d’anuncis e
(www.dipsalut.cat) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reg
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Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuaci
portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències 
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a 
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció d
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control 

Aquestes actuacions es realitzen dins unes línies d’actuació que queden definides en 
els programes destinats a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les 
competències en salut pública i que es recullen en l’anomenat “Catàleg de Serveis” de 
Dipsalut. En aquest catàleg s’hi inclouen els programes de protecció de la salut dirigits 
a reduir aquests riscos presents en el nostre entorn. 

aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport 
econòmic a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de 
les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana 

sers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, 
poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.

Vist l’informe del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i del cap de 
ó de la salut de data 18 de maig de 2016, 

atribucions que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

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. 

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
bvencions, 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 reguladores. L’eficàcia de la convocatòria restarà 
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques i 
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
simplificat, que consten a l’expedient, pel suport econòmic a la lluita i control integrat 
de plagues urbanes, i que són accessibles des de la seu electrònica i el web de 

www.dipsalut.cat). 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reg
programa de suport econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, pel 
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electr

) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que 
portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències 
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a 
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció de la 
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control 

Aquestes actuacions es realitzen dins unes línies d’actuació que queden definides en 
envolupament de les 

competències en salut pública i que es recullen en l’anomenat “Catàleg de Serveis” de 
Dipsalut. En aquest catàleg s’hi inclouen els programes de protecció de la salut dirigits 

aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport 
econòmic a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de 
les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana 

sers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, 
poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones. 

Vist l’informe del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i del cap de 
ó de la salut de data 18 de maig de 2016, d’acord amb les 

atribucions que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 

vencions als ajuntaments 
de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, 

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
bvencions, 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 reguladores. L’eficàcia de la convocatòria restarà 

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

Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu 
rt econòmic a la lluita i control integrat 

de plagues urbanes, i que són accessibles des de la seu electrònica i el web de 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores del 
programa de suport econòmic per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, pel 
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 

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

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



 

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Cinquè. Autoritzar la despesa derivada de la convoca
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim de quatre
(450.000,00 €), amb càrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2016: 
 

Programa econòmic de 
plagues urbanes

 
Sisè. Trametre la convocatòria i l’extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al 
establir que el termini de presen
publicació de la convocatòria al 
21 de setembre de 2016.
 
Setè. Facultar el president de Dipsalut 
personal propi dels Ajuntaments que podran ser subvencionables, així com per a 
l’execució d’aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu i per a la 
modificació dels models normalitzats.
 
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes aprovades per acord del Consell 
Rector de data 19 de maig de 2015 i publicades al Butlletí Oficial 
número 103, de data 29 de maig de 2015
 

8.1. Annex I  
 
Bases específiques reguladores pel suport econòmic (Pt10) als ajuntaments de 
la demarcació de Girona a les actuacions per a la l luita 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 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 company
es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de 
corcs i de tèrmits.
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En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.  

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

àrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2016: 

 Aplicació 
pressupostària 

Programa econòmic de lluita i  control de 
plagues urbanes 

5/3110/46202 

Trametre la convocatòria i l’extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
21 de setembre de 2016. 

president de Dipsalut per determinar, per Decret, les despeses de 
ersonal propi dels Ajuntaments que podran ser subvencionables, així com per a 

l’execució d’aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu i per a la 

odels normalitzats. 

Derogar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes aprovades per acord del Consell 
Rector de data 19 de maig de 2015 i publicades al Butlletí Oficial 
número 103, de data 29 de maig de 2015. 

Bases específiques reguladores pel suport econòmic (Pt10) als ajuntaments de 
la demarcació de Girona a les actuacions per a la l luita i control integrat de 
plagues urbanes  

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 que tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el 

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

tòria, d’acord amb les bases, i 
cents cinquanta mil € 

àrrec a la següent aplicació pressupostària per a l’any 2016:  

Import (€) 

450.000,00 

Trametre la convocatòria i l’extracte a la Base de Dades Nacional de 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i 

començarà el dia següent de la 
de Girona i finalitzarà el 

per determinar, per Decret, les despeses de 
ersonal propi dels Ajuntaments que podran ser subvencionables, així com per a 

l’execució d’aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les 
bases específiques, una vegada aprovades amb caràcter definitiu i per a la 

del programa de suport econòmic 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes aprovades per acord del Consell 
Rector de data 19 de maig de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 

Bases específiques reguladores pel suport econòmic (Pt10) als ajuntaments de 
la demarcació de Girona a les actuacions per a la l luita i control integrat de 

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 que tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el 

scrit 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 
ia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Tampoc 

es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de 



 

2. Naturalesa i forma de concessió
 
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter
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
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 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 detall
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 pa
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 ad
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 que aquest inclogui qua
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 l

troben inclosos en aquest concepte:
 

o Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum 
ultraviolada, ultrasons, etc.)

o Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, 
tècniques d’aspiració, etc.)

o Mètodes de control biològi
insecticides biorracionals, etc.)

o Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.)
 

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

o El funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (
personal, despeses administratives i d’altres anàlogues).
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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 
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 de la 

spesa 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 detall
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. 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte 
d’aquestes bases els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin ad
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 que 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 

onguin 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 l
troben inclosos en aquest concepte: 

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, predadors i paràsits, 
insecticides biorracionals, etc.) 
Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.)

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

El funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (
personal, despeses administratives i d’altres anàlogues).
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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 

d’altres subvencions en 

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 de la 

spesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de 

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 

rcial de les activitats 
 

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 

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual 
lsevol activitat que respongui a 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es 
relacionin amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es 

Les despeses d’aplicació dels Plans de lluita i control integrat de plagues urbanes 

Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es 

Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum 

Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, 

c (Feromones, predadors i paràsits, 

Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.) 

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

El funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de 
personal, despeses administratives i d’altres anàlogues). 



 

o El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no 
estigui justificat per un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament 
en el qual s’especifiqui que l’actuació està e
control físic d’una plaga urbana suposi un risc per la salut de les 
persones.

o Les accions dutes a terme per la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i 
Baix Ter als municipis q

 
En qualsevol cas, 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.
 
5. Convocatòria  
 
El Consell Rector de Di
convocatòria de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de 
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris 
que s’assignaran a 
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
successivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar
crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats 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. 
 
La sol·licitud s’omplirà a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública 
(SIMSAP ) i es registrarà exclusivament a
Dipsalut. (www.dipsalut.cat
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

No es preveu la possib
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 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 termin
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 jurí
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior.
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El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no 
estigui justificat per un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament 
en el qual s’especifiqui que l’actuació està exclusivament destinada al 
control físic d’una plaga urbana suposi un risc per la salut de les 
persones. 
Les accions dutes a terme per la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i 
Baix Ter als municipis que hi formen part. 

En qualsevol cas, 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. 

 

El Consell Rector de Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona una 
convocatòria de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de 
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris 
que s’assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de 
sol·licituds i els terminis màxims 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 als crèdits assignats en el segon procediment i així 
successivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar
crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la 
resolució de concessió.  

ria podrà establir fins a tres terminis de presentació de sol·licituds 
corresponents a cadascun dels procediments de selecció.  

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 

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 Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efectes 
de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

etat 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 

 

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 termin
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 jurí
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
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El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no 
estigui justificat per un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament 

xclusivament destinada al 
control físic d’una plaga urbana suposi un risc per la salut de les 

Les accions dutes a terme per la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i 

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el 
termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament 

psalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona una 
convocatòria de fins a tres procediments de selecció que es realitzaran en règim de 
concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris 

cada procediment, així com els terminis de presentació de 

Els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la 
signats en el segon procediment i així 

successivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se els 
crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la 

ria podrà establir fins a tres terminis de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud s’omplirà a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública 
l registre electrònic de la seu electrònica de 

), d’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de 

ilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la 
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efectes 
de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

etat 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 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos 
a l’article 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 



 

Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de 
defectes coincideix en dissabte, el termini fin
 
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:
 

* Padró d’habitants
 
Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent
possible prorrateig que pugui realitzar
en la convocatòria.
 
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressuposta
l’òrgan responsable de la resolució del procediment, prorratejarà l’import màxim 
subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles.
 
Si un cop prorrate
de 1.000 €, 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 r
preveu l’Ordenança general de subvencions.

El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del p
dels ajuts. 
 
9. Composició de la Comissió Qualificadora
 
La Comissió Qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents 
convocatòries, amb la composició següent:

 

President: 
Vocals:  

 
Secretari: 

Classificació de municipis

Grup 1 fins a 1.500 habitants

Grup 2 de 1.501 a 5.000 habitants

Grup 3 de 5.001 a 15.000 habitants

Grup 4 de 15.001 a 25.000 habitants

Grup 5 més de 25.000 habitants
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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:

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

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent
possible prorrateig que pugui 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 sol·licituds possibles. 

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 €, s’atorgarà un mínim 
, 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 

8. Instrucció de l'expedient  

La proposta de resolució l’elaborarà una comissió constituïda d’acord amb el que 
preveu l’Ordenança general de subvencions. 

El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament 

9. Composició de la Comissió Qualificadora  

La Comissió Qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents 
convocatòries, amb la composició següent: 

President:  El president de l’Organisme 
 Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut

Secretari:   El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de 
l’Àrea  de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 

Classificació de municipis * % de Finançament màxim

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 
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Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de 
alitzarà el primer dia hàbil següent. 

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: 

segons les darreres dades oficials publicades per  l’INE 

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 €, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo del 

se si es superés el crèdit pressupostari previst 

ri 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 

, s’atorgarà un mínim 
, 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 

esolució l’elaborarà una comissió constituïda d’acord amb el que 

El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i el Consell Rector 
rocediment per a l’atorgament 

La Comissió Qualificadora es reunirà dins dels terminis establerts en les corresponents 

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut 

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de 
l’Àrea  de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

% de Finançament màxim  

90,00 % 

80,00 % 

70,00 % 

60,00 % 

50,00 % 



 

Correspon a la Comissió Qualificadora realitzar d’ofici les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les 
sol·licituds presentades, i podrà tenir en compte els informes tècnics previs en el 
moment de presentar la proposta de resolució. 
 
10. Termini de resolució i noti
 
Les resolucions es dictaran 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 adop
resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu.
 
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut 
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
 
11. Acceptació 
 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals 
i específiques fixades per a la 
 
12. Obligacions del beneficiari
 
• Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts.
• 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. 

• 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.

• 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.

• Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats d’acord amb la legislació mercan
beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres 
específics exigits per les bases reguladores específiques.

• 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.

• 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. En 
les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 
el finançament de les actuacions.
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Correspon a la Comissió Qualificadora realitzar d’ofici les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les 
sol·licituds presentades, i podrà tenir en compte els informes tècnics previs en el 
moment de presentar la proposta de resolució.  

10. Termini de resolució i noti ficació 

Les resolucions es dictaran 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 adop
resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat

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.  

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals 
i específiques fixades per a la seva aplicació. 

12. Obligacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió dels ajuts. 
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 

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 

r 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. 
Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
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. 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

ts electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
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. En 
es comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 
el finançament de les actuacions. 
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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 tècnics previs en el 

Les resolucions es dictaran 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 

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
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 

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals 

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

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 

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 

r 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 

Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
til i sectorial aplicable al 

beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres 

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

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. En 
es comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 



 

• Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en
• Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la 
subvenció 

• El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de d
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o adminis
a l’efecte de fer
inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat 
privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o 
ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 
que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 
comunicació a Dips

• Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 
17 d’aquestes bases.

 
13. Documentació justificativa
 
La justificació s’haurà de presentar exclusivament al registre electrònic de la seu 
electrònica de Dipsalut. (
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 determi
convocatòria. La documentació justificativa de la realització de 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
inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (
del compte justificatiu)
proveïdor, número de document, import, conce
detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, 
amb identificació de l’import i la seva procedència.

 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entre
justificació correcta.
 
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 d
vençuts. 
 
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 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
 

• Quan es 
concessió

2016_1613_A0101 – Secretaria – Acta CR 07/06/16 

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la 

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de d
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 € està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o adminis
a l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està 
inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat 
privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o 
ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 
que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 
comunicació a Dipsalut. 
Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 
17 d’aquestes bases. 

13. Documentació justificativa  

La justificació s’haurà de presentar 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.

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determi
convocatòria. La documentació justificativa de la realització de 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 compliment de l’objecte subvencionat (
del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el 
detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, 
amb identificació de l’import i la seva procedència. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entre
justificació correcta. 

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 

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 en els casos següents, segons article 22 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:

 produeixi una alteració en les condicions que
concessió de la subvenció. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 39 

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

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 

està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està 
inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat 
privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals o bé, 
almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o 
ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €), s’entendrà 
que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 

La justificació s’haurà de presentar exclusivament al registre electrònic de la seu 
), 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 a la 
convocatòria. La documentació justificativa de la realització de l’objecte de la 

Compte justificatiu específic segons model normalitzat de Dipsalut que, segons 
de subvencions de la Diputació de Girona, 

inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A 
, una relació classificada de despeses, amb identificació del 

pte i data d’emissió de la factura i el 
detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la 

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 

eutes del beneficiari líquids i 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i 

durà a terme en els casos següents, segons article 22 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona: 

que van determinar la 



 

• Quan el beneficiari no hagi justifica
de l’actuació

• Quan el beneficiari
o ajuts públics
costos tota
convocatòria
 

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el 
percentatge establert en la resolució de la 
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 
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 m
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 30 de l’O
Girona. 
 
El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si 
escau, la modificació de la subvenció.
 
15. Pròrroga 
 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general d
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 a la co
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 les sol·licituds de 
pròrroga serà la presidència 
 
16. Principis ètics i regles de conducta
 
De conformitat amb l’article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 
ètics i regles de conduct
de la subvenció. 
 
• El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
• El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
• La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
• El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel c

• La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

• La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de disc
i arbitrarietat en la presa de decisions.
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Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import
actuació que estigui obligat a justificar. 

beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut,

totals de l’actuació o els percentatges de finançament
convocatòria del concurs públic o en la resolució. 

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el 
percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 
quantitats justificades. 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 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si 
escau, la modificació de la subvenció. 

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 de la data de finalització del 
termini de justificació establert a 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 les sol·licituds de 
pròrroga serà la presidència de Dipsalut.   

16. Principis ètics i regles de conducta  

De conformitat amb l’article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 
ètics i regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

nsparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de disc
i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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import de les despeses 

actuació altres subvencions 
de Dipsalut, superin els 

finançament aliè previstos a la 

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el 
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 

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 

odificació 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, 

rdenança general de subvencions de la Diputació de 

El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si 

e 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 

nvocatòria. 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 les sol·licituds de 

De conformitat amb l’article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 

a als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries 

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 



 

• El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.

• El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el complimen

• La bona fe. 
• L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 

raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
• Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions

l’exercici de les seves competències.
 
L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencion
 
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, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’a
de la Llei general de subvencions i la resta de normativa aplicable vigent.
 
18. Interpretació  
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el 
Consell Rector de Dipsalut.
 
19. Vigència 
 
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.
 
Disposició addicional primera 
 
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 president de 
Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que 
s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.
 
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu 
extracte previst a l'ar
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 

8.2. Annex II
 
Convocatòria de subvencions  pel suport econòmic (P t10) als ajuntaments de la 
demarcació de Girona a les actuacions per a l
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 c
mosquit tigre, rosegadors i aus. 
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El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions 
l’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions. 

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, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’a
de la Llei general de subvencions i la resta de normativa aplicable vigent.

 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el 
Consell Rector de Dipsalut. 

tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera  

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 president de 

ipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que 
s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu 
extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Annex II  

Convocatòria de subvencions  pel suport econòmic (P t10) als ajuntaments de la 
demarcació de Girona a les actuacions per a l a lluita i control integrat de plagues 

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el 
mosquit tigre, rosegadors i aus.  
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El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 

 coneguts per raó de 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i 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 aplicable vigent. 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el 

tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin. 

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 president de 

ipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu 
b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es 

Convocatòria de subvencions  pel suport econòmic (P t10) als ajuntaments de la 
a lluita i control integrat de plagues 

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 

ontrol integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el 



 

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 tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
 
Seran subvencionables en aquesta convocatòria totes aquelles actuacions que es 
duguin a terme entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016.
 
2. Crèdits pressupostaris

L’import total màxim d
(450.000,00 €). Els ajuts econ
pressupost de Dipsalut, d’enguany, que es detalla a continuació: 

Programa econòmic de lluita i  control de plagues 

 
3. Termini de presentació de sol·licituds
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 21 de setembr
de 2016. 
 
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
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 be
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’
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 pre
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 co
defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
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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 tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits. 

Seran subvencionables en aquesta convocatòria totes aquelles actuacions que es 
duguin a terme entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016.

2. Crèdits pressupostaris  

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és quatre-cents cinquanta mil 
€). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del 

pressupost de Dipsalut, d’enguany, que es detalla a continuació:  

 
       Aplicació 

  pressupostària

Programa econòmic de lluita i  control de plagues 
urbanes 5/3110/46202 

3. Termini de presentació de sol·licituds  

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 21 de setembr

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 

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’
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 

àxim 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 pre
a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 

Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de 
defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
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No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals 
domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Així com 

Seran subvencionables en aquesta convocatòria totes aquelles actuacions que es 
duguin a terme entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. 

cents cinquanta mil € 
òmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del 

 

 
pressupostària      Import (€) 

 450.000,00 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 21 de setembre 

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 

’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les 
neficiari 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 

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 

àxim 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 

mplementària o d’esmena de 
defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. 



 

4. Termini de resolució i notificació
 
Les resolucions es dictaran 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 de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (
termini màxim de deu dies a comptar des de la data
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 i se’n concretar
valoració establerts a les bases reguladores de la subvenció, el pressupost presentat i 
la dotació establerta en la convocatòria.
 
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòri
l’òrgan responsable de la resolució del procediment, procedirà al prorrateig de l’import 
global màxim entre els beneficiaris de la subvenció, excepte en el cas de la subvenció 
d’import incrementat, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licitu
possible.  
 
6. Règim de recursos
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a compta
publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el president de Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent 
de la seva publicació.
 
7. Publicitat 
 
La convocatòria i l’extracte de convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions ( BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
tauler) i un extracte de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
8. Termini de justificació dels ajuts concedits
 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 
convocatòria finalitzarà el 8 de febrer de 2017.
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4. Termini de resolució i notificació  

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la 
esentació 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 de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat

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 i se’n concretarà l’import 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. 

Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòri
l’òrgan responsable de la resolució del procediment, procedirà al prorrateig de l’import 
global màxim entre els beneficiaris de la subvenció, excepte en el cas de la subvenció 
d’import incrementat, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licitu

6. Règim de recursos  

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el president de Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent 
de la seva publicació. 

ocatòria i l’extracte de convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions ( BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e

i un extracte de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8. Termini de justificació dels ajuts concedits  

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 
convocatòria finalitzarà el 8 de febrer de 2017. 
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Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la 
esentació 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 

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler 
www.dipsalut.cat) en el 

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 

à l’import d’acord amb els criteris de 
valoració establerts a les bases reguladores de la subvenció, el pressupost presentat i 

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, excepte en el cas de la subvenció 
d’import incrementat, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 

r des del dia següent de la seva 
publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el president de Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent 

ocatòria i l’extracte de convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions ( BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-

i un extracte de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 



 

9. 2016/1580 – Proposta 
entre Dipsalut i l’Ajuntament 
d’Actuacions de l’any 201

 
El president explica que 
2013, van signar el Conveni de col·
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 i que alhora 
exclouen a l’Ajuntament d’Olot i de Girona de sol
Serveis que ja estiguin incloses en el PAA. L’aportació pel PAA Olot es de 50.220
€ i del PAA Girona és de 218.062,20
protecció de la salut mentre que a Girona inclou accions de promoció i protecció de la 
salut.  
 
La vocal senyora Cantenys creu que s’hauria de concretar mi
col·labora amb els esmentats 
 
El president respon que
any de vigència dels conveni
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
l’Ajuntament d’Olot, en data 7 de gener de 2013, van signar el Conveni de 
col·laboració per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucio
respecte la gestió, execució i control d’aquest.
 
La Comissió Tècnica d’execució del Conveni 
va proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 201
Anual d’Actuació (PAA) es redactar
d’acord amb la clàusula

En virtut de tot l’anterior, d’acord amb l’informe jurídic emès pel Cap de l’
Gestió Administrativa i 
l’addenda, i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Estatuts 
de Dipsalut li atribueix
Lluc Salellas i els vots favorables de la resta dels membres presents, 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut
Q1700565C, i l’Ajuntament d’Olot, amb CIF núm. 
programes de protecció de la s
el Pla d’Actuació Anual de l’any 
vint euros (50.220,00 €)
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Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboraci ó 
entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució del Pla Anual 
d’Actuacions de l’any 201 6 

El president explica que Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot i Girona, en data 7 de gener de
3, van signar el Conveni de col·laboració per l’execució de programes de salut 

pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc 
d’actuació d’ambdues institucions respecte la gestió, execució i control i que alhora 
xclouen a l’Ajuntament d’Olot i de Girona de sol·licitar actuacions del 

que ja estiguin incloses en el PAA. L’aportació pel PAA Olot es de 50.220
€ i del PAA Girona és de 218.062,20 €. El PAA d’Olot només inclou actuacions en 
protecció de la salut mentre que a Girona inclou accions de promoció i protecció de la 

La vocal senyora Cantenys creu que s’hauria de concretar millor la manera com e
labora amb els esmentats Ajuntaments. 

que, efectivament, s’està estudiant, atès que aquest és el darrer 
convenis. 

Finalitzen les intervencions. 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
l’Ajuntament d’Olot, en data 7 de gener de 2013, van signar el Conveni de 
col·laboració per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucio
respecte la gestió, execució i control d’aquest. 

La Comissió Tècnica d’execució del Conveni es va reunir en data 2 de maig
l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 201

Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col
la clàusula tercera d’aquest. 

En virtut de tot l’anterior, d’acord amb l’informe jurídic emès pel Cap de l’
dministrativa i Econòmica el dia 23 de maig de 2016, relatiu a l’aprovació de 

i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Estatuts 

atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció d
i els vots favorables de la resta dels membres presents, 

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut
i l’Ajuntament d’Olot, amb CIF núm. P1712100E, per 
protecció de la salut del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora 

nual de l’any 2016, per un import total de cinquanta mil 
). 
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d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboraci ó 
l’execució del Pla Anual 

Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot i Girona, en data 7 de gener de 
laboració per l’execució de programes de salut 

pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc 
d’actuació d’ambdues institucions respecte la gestió, execució i control i que alhora 

licitar actuacions del Catàleg de 
que ja estiguin incloses en el PAA. L’aportació pel PAA Olot es de 50.220,00 

El PAA d’Olot només inclou actuacions en 
protecció de la salut mentre que a Girona inclou accions de promoció i protecció de la 

llor la manera com es 

aquest és el darrer 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
l’Ajuntament d’Olot, en data 7 de gener de 2013, van signar el Conveni de 
col·laboració per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions 

2 de maig de 2016 i 
l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2016. El Pla 

à com addenda al Conveni de col·laboració 

En virtut de tot l’anterior, d’acord amb l’informe jurídic emès pel Cap de l’Àrea de 
relatiu a l’aprovació de 

i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Estatuts 

amb l’abstenció del vocal senyor 
i els vots favorables de la resta dels membres presents, l’adopció del 

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
per a l’execució dels 
ipsalut que incorpora 

per un import total de cinquanta mil dos-cents 



 

Segon. Autoritzar i comprometre
euros (50.220,00 €) amb càrrec 
de foment municipal Protecció
 
Tercer. Condicionar el 
en el conveni de col
programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut
vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva 
justificació mitjançant el compte justificatiu 
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.
establerta en el conveni.
 
Quart. La subvenció corresponent a l’anualitat 201
el dia 31 de gener de 201
  
Cinquè. Facultar el president de Dipsalut 
qualsevol document que sigui nec
per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix
de Dipsalut per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Sisè. Notificar aquest acord
 

9.1. Annex I 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I  
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 
D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2016
 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
endavant Dipsalut, amb CIF 
senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel 
Consell Rector de data 20 de novembre de 2012 i d’acord amb la Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de 
Dipsalut, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
I de l’altra, l’Ajuntament d’Olot, amb CIF 
delegat de Medi Ambient, senyor Josep Guix i Feixas, i assistit per la secretària 
general de la Corporació, senyora M. Glòria Gou i Clavera.
 
MANIFESTEN 
 
Que en data 7 de gener de 2013 les parts van signar el conveni de referè
tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions respecte la 
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comprometre la despesa total de cinquanta mil 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110

de foment municipal Protecció del pressupost de Dipsalut d’enguany

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment dels pacte
de col·laboració, signat per ambdues parts, per 

programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, al compliment 
vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva 

icació mitjançant el compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu 
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. També s’acompanyarà de la justificació tècnica 
stablerta en el conveni. 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim 
de 2017. 

el president de Dipsalut per a la signatura de l’Addenda
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 

per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.

aquest acord a l’Ajuntament d’Olot. 

DDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I  
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 
D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2016  

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, representat pel seu president delegat, el 
senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel 

de data 20 de novembre de 2012 i d’acord amb la Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de 
Dipsalut, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

I de l’altra, l’Ajuntament d’Olot, amb CIF P1712100E, representat pel seu regidor 
delegat de Medi Ambient, senyor Josep Guix i Feixas, i assistit per la secretària 
general de la Corporació, senyora M. Glòria Gou i Clavera. 

Que en data 7 de gener de 2013 les parts van signar el conveni de referè
tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions respecte la 
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cinquanta mil dos-cents vint 
3110/46200 Programa 

del pressupost de Dipsalut d’enguany. 

dels pactes inclosos 
per a l’execució de 
al compliment de la 

vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva 
segons model disponible al web corporatiu 

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 

També s’acompanyarà de la justificació tècnica 

s’haurà de justificar com a màxim 

de l’Addenda i per a 
essari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 

es faculta el president 
per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció. 

DDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I  
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
representat pel seu president delegat, el 

senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel 
de data 20 de novembre de 2012 i d’acord amb la Resolució de la 

Presidència de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de 

representat pel seu regidor 
delegat de Medi Ambient, senyor Josep Guix i Feixas, i assistit per la secretària 

Que en data 7 de gener 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 conv
de salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar
al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació pugin ser 
d’interès per a Dipsalu
 
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 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 2016, que es redactarà 
com una addenda al conveni de referència, d’acord 
següents: 
 
1.- Contingut del PAA
 
Protecció de la Salut.
 
Pt01.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de 
legionel·losi 

Nombre 
d’instal·lacions  

9 
Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 
Preu unitari per N i D: 325 

 

Pt04.- Programa d’avaluació i control de la qualitat de
Nombre 

d’instal·lacions  

18 

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

Pt02.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de 
legionel·losi 

Nombre 
d’instal·lacions  

10 

23 

Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 
Preu unitari per N i D: 325 
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gestió, execució i control que, dels programes de salut pública del Catàleg de Serveis 
de Dipsalut, durà a terme l’Ajuntament. 

Alhora és objecte del referit conveni, regular la participació de Dipsalut en programes 
de salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar
al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació pugin ser 
d’interès per a Dipsalut. 

El pacte tercer del conveni, 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 Rector, de manera que es
considera necessari incorporar el PAA com annex al mateix i, en aquest sentit, les 
parts convenen el següent 

Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2016, que es redactarà 
com una addenda al conveni de referència, d’acord amb els continguts essencials 

Contingut del PAA 

Protecció de la Salut.  

Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de 

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

1.100 € 9.900 € 50
Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 
Preu unitari per N i D: 325 € 

 
Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

 541 € 100

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

Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de 

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

480 € 4.800 € 50

480 € 11.040 € 30

Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 
Preu unitari per N i D: 325 € 
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gestió, execució i control que, dels programes de salut pública del Catàleg de Serveis 

eni, regular la participació de Dipsalut en programes 
de salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar-se 
al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació pugin ser 

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 Rector, de manera que es 
considera necessari incorporar el PAA com annex al mateix i, en aquest sentit, les 

Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2016, que es redactarà 
amb els continguts essencials 

Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

50 4.950 € 
Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 2.500 € 

l’aigua a l’aixeta del consumidor 
% base 

subvencionable  
Import atorgat  

100 541 € 

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

Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

50 2.400 € 

30 3.312 € 

Aplicació de mesures urgents de desinfecció i contr ol microbiològic 
per presencia de legionel·la a les instal·lacions i  neteja dipòsits AF . 2.500 € 



 

Nombre 
d’instal·lacions  

6 

Pt06.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o 

Nombre 
d’instal·lacions  

1 

Pt09.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils
Nombre 

d’instal·lacions  

12 

9 

Pt10.-Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

Nombre 
d’instal·lacions  

 

Pt14.-Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 

Nombre 
d’actuacions  

 
 
Import total concedit per Dipsalut en accions de pr otecció de la salut
 

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2016

PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

TOTAL 

 
Segon. Aprovar el llistat
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
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
(www.dipsalut.cat
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Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

165 € 990 € 100

 
Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o 

gestió municipal 

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

461 € 461 € 100

 
Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

180 € 2.160 € 50

180€ 1.620 € 30

 
Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

urbanes 

 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable

 39.600 € 50

 
Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 

salut 
Preu per 

instal·lació  
Base 

Subvencionable  
% base 

subvencionable
 11.200 € 100

Import total concedit per Dipsalut en accions de pr otecció de la salut

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2016  

PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

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. 

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: 
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% base 
subvencionable  

Import atorgat  

100 990 € 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

100 461 € 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils 
base 

subvencionable  
Import atorgat  

50 1.080 € 

30 486 € 

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

50 19.800 € 

Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

100 11.200 € 

Import total concedit per Dipsalut en accions de pr otecció de la salut  50.220 € 

50.220 € 

50.220 € 

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 

, 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 

al web corporatiu 



 

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concept
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 de Salut Pública (SIMSAP), amb 
la finalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es duen a terme a la 
demarcació. Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des 
de la sol·licitud als resultats de les accions. L’Ajuntament haurà de sol·licitar a
de SIMSAP els programes inclosos al PAA 2016 i presentar
bé al registre general de Dipsalut.
 
Dipsalut ha definit les accions que estan incloses a cada un dels programes de 
Protecció de la Salut i les seves freqüències 
Aquesta informació es troba al SIMSAP.
 
Per aquells equipaments inclosos al PAA 2016 en els programes Pt01, Pt02, Pt04, 
Pt05, Pt06, Pt09 l’Ajuntament introduirà al SIMSAP la informació detallada de cada una 
de les accions realitzades en el format i contingut que el sistema estableix. 
 
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 s
 
La justificació econòmica del programa Pt14 es farà en base a les hores invertides per 
a les persones que intervenen en les diferents accions i les despeses realitzades.
 
El preu per instal·lació serà l’establert per a les diferents con
associades als programes i els indicats a aquesta addenda.
 
Quart. Fixar el 31 de gener de 2017 com a data límit de justificació de la subvenció 
concedida. 
 
Annex I  
 

LLISTAT D’EQUIPAMENTS / INSTAL·LACIONS INCLOSOS AL PAA 2016
 

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 La gredera del Morrot
6 Teatre Municipal d’Olot 
7 Estadi d’atletisme i zona esportiva
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Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concept
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 de Salut Pública (SIMSAP), amb 
inalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es duen a terme a la 

demarcació. Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des 
de la sol·licitud als resultats de les accions. L’Ajuntament haurà de sol·licitar a
de SIMSAP els programes inclosos al PAA 2016 i presentar-los al registre electrònic o 
bé al registre general de Dipsalut. 

Dipsalut ha definit les accions que estan incloses a cada un dels programes de 
Protecció de la Salut i les seves freqüències al llarg de la vigència del PAA 2016. 
Aquesta informació es troba al SIMSAP. 

Per aquells equipaments inclosos al PAA 2016 en els programes Pt01, Pt02, Pt04, 
Pt05, Pt06, Pt09 l’Ajuntament introduirà al SIMSAP la informació detallada de cada una 

ons 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 

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.

La justificació econòmica del programa Pt14 es farà en base a les hores invertides per 
a les persones que intervenen en les diferents accions i les despeses realitzades.

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 31 de gener de 2017 com a data límit de justificació de la subvenció 

LLISTAT D’EQUIPAMENTS / INSTAL·LACIONS INCLOSOS AL PAA 2016

ROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT D'INSTAL·LACIONS D'ALT RISC 
PER A LA TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI 

Adreça  
Avinguda de les Corts Catalanes 30
Ronda Fonts 22 

s Avinguda República Argentina 8
4 Pavelló Municipal Pla de Llacs Pollancreda Pla de Llacs 
5 Llar d’infants La gredera del Morrot Avinguda del Morrot sn 

Passeig d’en Blay 5 
7 Estadi d’atletisme i zona esportiva Camí dels Tossols 
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Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 

Detall d’altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat el servei 

Dipsalut disposa del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), amb 
inalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es duen a terme a la 

demarcació. Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des 
de la sol·licitud als resultats de les accions. L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través 

los al registre electrònic o 

Dipsalut ha definit les accions que estan incloses a cada un dels programes de 
al llarg de la vigència del PAA 2016. 

Per aquells equipaments inclosos al PAA 2016 en els programes Pt01, Pt02, Pt04, 
Pt05, Pt06, Pt09 l’Ajuntament introduirà al SIMSAP la informació detallada de cada una 

ons 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 

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 

erà en format PDF. 

La justificació econòmica del programa Pt14 es farà en base a les hores invertides per 
a les persones que intervenen en les diferents accions i les despeses realitzades. 

tractacions públiques 

ixar el 31 de gener de 2017 com a data límit de justificació de la subvenció 

LLISTAT D’EQUIPAMENTS / INSTAL·LACIONS INCLOSOS AL PAA 2016 

ROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT D'INSTAL·LACIONS D'ALT RISC 

Avinguda de les Corts Catalanes 30 

Avinguda República Argentina 8 



 

8 Escola Sant Roc 
9 Estadi municipal-Camp de futbol Olot
_vestidors nous 

 

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

Equipament 

1 Escola Volcà Bisaroques 

2 Escola Llar Lluís Maria Mestres

3 Escola Pla de Dalt 

4 Llar d’infants Sant Pere Màrtir

5 Arxiu municipal i Sala Polivalent Turín

6 Camp de Futbol de Les Mates 

7 Camp de Futbol de Sant Pere Màrtir

8 Camp de Futbol de Sant Roc

9 Pavelló Firal 

10 Piscina municipal 

11 Policia Municipal 

12 Consorci Sigma  

13 Camp de futbol del Morrot

14 Estadi municipal_camp_futbol_vest_vells

15 Font del Passeig de Barcelona

16 Font de la Plaça Malagrida

17 Font de la Plaça Clarà 

18 Reg jardins escola Adults 

19 Reg Pl. Bonavista 

20 Reg de l'Avinguda Balears

21 Reg Pl. Clarà 

22 Reg Pl. de la Illa de Pasqua

23 Reg Pl. Malagrida 

24 Reg Pl. Picasso 
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Sant Feliu s/n 
Camp de futbol Olot 

Av. Països Catalans, 6 

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

Adreça 
Pare Nolasc del 
Molar s/n 

2 Escola Llar Lluís Maria Mestres 
Germans 
Garganta 11 

Alforja s/n 

4 Llar d’infants Sant Pere Màrtir Clavells 1 

5 Arxiu municipal i Sala Polivalent Turín 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 

Madrid 2 

Av. Sant Jordi 

Plaça Can 
Joanetes 11 
Ctra. Riudaura 
94 

Camp de futbol del Morrot 
Carrer de França 
s/n 

14 Estadi municipal_camp_futbol_vest_vells 
Av. Països 
Catalans, 6 

15 Font del Passeig de Barcelona Passeig de 
Barcelona 

16 Font de la Plaça Malagrida Plaça Malagrida 

Plaça Clarà 

 
Avinguda de 
l’estació s/n 

Plaça bonavista 

0 Reg de l'Avinguda Balears 
Avinguda 
Balears 

Plaça Clarà 

22 Reg Pl. de la Illa de Pasqua 
Plaça de l’illa de 
Pasqua 

Plaça Malagrida 

Plaça Picasso 
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Pt02. PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LA SALUBRITAT D'INSTAL·LACIONS DE BAIX 

Tipus d’instal·lació* 
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 
Circuit d’aigua sanitària 
de baix risc 

Font ornamental 

Font ornamental 

Font ornamental 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 



 

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

25 Reg Pl. Rosella 

26 Reg Pl. Vista Alegre 

27 Estadi d’atletisme i zona esportiva

28 Reg piscina municipal 
 

29 Reg Estadi municipal_Camp de futbol 
Olot_vestidors nous 

30 Reg de la rotonda Solfa 

31 Reg camp de futbol Sant Pere Martir
 

32 Reg Camp de futbol Sant Roc

33 Reg Camp delFutbol del Morrot

Pt04.- PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’AIXETA 
DEL CONSUMIDOR. 

1 Escola d'Art Superior Disseny d'Olot (EASD)

2 Escola El Morrot  

3 EOI-PTT-PQPI-IMEJO

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 

13 Escola Petit Plançó 

14 IES Bosc de la Coma 

15 IES Montsacopa  

16 Institut La Garrotxa (IES Garrotxa) 

17 Escola Pia d’Olot  
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* Tipus d’instal·lació de baix risc (Circuit d’aigua sanitària de baix risc, font ornamental,  
 

Plaça Rosella 

Plaça Vista 
Alegre 

27 Estadi d’atletisme i zona esportiva 
Camí dels 
Tossols 
Av. Sant Jordi. 

29 Reg Estadi municipal_Camp de futbol Av. Països 
Catalans, 6 
Av de Santa 
Coloma 

31 Reg camp de futbol Sant Pere Martir Pic del Bac s/n 

32 Reg Camp de futbol Sant Roc Sant Feliu s/n 

33 Reg Camp delFutbol del Morrot 
Carrer de França 
s/n 

PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’AIXETA 
 

1 Escola d'Art Superior Disseny d'Olot (EASD) 

IMEJO-EME  

4 Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí  

 

 

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  

13 Escola Petit Plançó  

oma  

 

16 Institut La Garrotxa (IES Garrotxa)  
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* Tipus d’instal·lació de baix risc (Circuit d’aigua sanitària de baix risc, font ornamental,  

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

Reg per aspersió 

PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIGUA A L’AIXETA 



 

 
 
 

 

Pt06 PROGRAMA DE SUP
PÚBLIQUES DE TITULARITAT I GESTIÓ MUNICIPAL

Equipament 

1 Piscina Municipal 

 

18 Integra Escola d’educació (Escola Joan XXIII)

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

Equipament 

1 Club Tennis Olot 

2 La Canova d’en Solà

3 Càmping la Fageda 

4 Club Natació Olot 

5 La Comademont 

6 Mas Masnou del Corb

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

Equipament 

1 Escola Volcà Bisaroques

2  Escola  Volcà Bisaroques

3  Escola  Morrot 

4  Escola Llar Lluis Maria Mestres

5  Escola  Pla de Dalt 

6  Escola  Sant Roc 

7 Llar infants Les Fonts  

8 Llar infants Sant Roc – sorral gran

9 Llar infants Sant Roc – sorral petit

10 Escola Maria Reina  

11 Escola Petit Plançó 

12 Escola Malagrida-sorrera gran

13 Escola Malagrida-sorrera petita
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Pt06 PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES 
PÚBLIQUES DE TITULARITAT I GESTIÓ MUNICIPAL 

Adreça 

Avinguda Sant Jordi 209

18 Integra Escola d’educació (Escola Joan XXIII) 

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

Adreça 

C/Equador 8-10 

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

 apartat de correus 211 

Av/ Pere Badosa s/n 

Batet - Olot 

6 Mas Masnou del Corb Sant Miquel del Corb 

PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES SORRERES 

Adreça 

1 Escola Volcà Bisaroques- sorral gran Pare Nolaso del Molar, 6

2  Escola  Volcà Bisaroques- sorral petit Pare Nolaso del Molar, 6

Av. Morrot, 25 

4  Escola Llar Lluis Maria Mestres Germans Garganta 11

Alforja s/n 

C/ de Còrdova, 7-9 

Ronda Fonts 25 

sorral gran Sant Feliu 60 

sorral petit Sant Feliu 60 

Avinguda Reis Catòlics 19

Joaquim Vayreda 23 

sorrera gran Avinguda de les Corts Catalanes 30

sorrera petita Avinguda de les Corts Catalanes 30
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ORT A LA GESTIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES PISCINES 

Avinguda Sant Jordi 209 

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

Batet. Apt.184 

PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA SALUBRITAT DE LES SORRERES 

Pare Nolaso del Molar, 6 

Pare Nolaso del Molar, 6 

Germans Garganta 11 

Avinguda Reis Catòlics 19 

 

Avinguda de les Corts Catalanes 30 

Avinguda de les Corts Catalanes 30 



 

 
 

14 Parc de Coloms 

15 Plaça Bonavista 

16 Parc Pg. d’en Blay 

17 Parc Pic del Bac 

18 Parc dels Pisos de la Caixa

19 Parc dels Xerrics 

20 Parc Espunya – Parc de les Mores

21 Pavelló Municipal d’Olot 

2016_1613_A0101 – Secretaria – Acta CR 07/06/16 

 

C/Camí Mulleras - Rengle

Plaça Bonavista 

Passeig de l’Escultor Miquel Blay

C/Pic del Bac 

18 Parc dels Pisos de la Caixa Av. Balears 

C/Josep Ayats 

Parc de les Mores Av. Sant Jordi 

21 Pavelló Municipal d’Olot – Pla de Llacs Av. República Argentina, 5
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Rengle 

Passeig de l’Escultor Miquel Blay 

Av. República Argentina, 5 



 

 
ANNEX II 
 
CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PELS PROGRAMES Pt10 I Pt14 DE PROTECCIÓ 
DE LA SALUT 
 
Pt10.- PROGRAMA
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
urbanes que Dipsalut  publicarà per l’any 2016. 
 
L’ajuntament inclourà la memòria al SIMSAP.
 
Pt14.- PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 
MUNICIPALS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT.
 
El contingut de la memòria en relació amb aquest programa h
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 progra
 
L’ajuntament inclourà la memòria al SIMSAP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Línia de treball  

Contaminació del medi

Aigües de consum públic

Equipaments públics i llocs habitats

Tatuatge, micropigmentació i pí

Productes  alimentaris
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PELS PROGRAMES Pt10 I Pt14 DE PROTECCIÓ 

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 plagu
urbanes que Dipsalut  publicarà per l’any 2016.  

L’ajuntament inclourà la memòria al SIMSAP. 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 
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. 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS 
DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

Concepte  

Contaminació del medi 

Cens legionel·la 

Radiacions electromagnètiques

Contaminació acústica 

Calibratge sonòmetre 

Aigua de bany continental 

Atenció al ciutadà 

Aigües de consum públic 
Vigilància de les fonts naturals

Atenció al públic 

Equipaments públics i llocs habitats Atenció al ciutadà 

Tatuatge, micropigmentació i pírcing 
Autorització sanitària de funcionament 
Atenció al ciutadà 

alimentaris 
Vigilància dels menjadors escolars 

Atenció al ciutadà 
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PELS PROGRAMES Pt10 I Pt14 DE PROTECCIÓ 

DE SUPORT ECONÒMIC A LES ACTUACIONS PER A LA 

El contingut de la memòria tècnica serà  aquell  que es descrigui a les bases de la 
les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 

aurà 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 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS  

 
 
 

Radiacions electromagnètiques 
 

 

 

 

 
Vigilància de les fonts naturals 

 

 

 
Autorització sanitària de funcionament  

 
 

Vigilància dels menjadors escolars  
 

 



 

10. 2016/1581 – Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col ·laboració 
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a l’exe cució del Pla Anual 
d’Actuacions de l’any 2016
 

L’Organisme Autònom de Salut Púb
l’Ajuntament de Girona, en data 6 de febrer de 2013, van signar el Conveni de 
col·laboració per l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el ma
respecte la gestió, execució i control d’aquest.
 
La Comissió Tècnica d’execució del Conveni es va reunir en data 2 de maig de 2016  i 
va proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2016. El Pla
Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col·laboració 
d’acord amb la clàusula tercera d’aquest.
 
En virtut de tot l’anterior, d’acord amb l’inf
Gestió Administrativa i 
l’addenda, i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Est
de Dipsalut li atribueix, e
Lluc Salellas i els vots favorables de la resta dels membres presents, 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
Q1700565C, i l’Ajuntament de Girona
programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla 
d’Actuació Anual de l’any 2016, per un import total de dos
euros amb vint cèntims (218.062,20 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa total de dos
euros amb vint cèntims (218.062,20 
del pressupost de Dipsalut, segons el següent detall:

  
 

Programa de foment municipal 
Protecció 
Programa de foment municipal 
Promoció 

 
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 
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 
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Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col ·laboració 
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a l’exe cució del Pla Anual 
d’Actuacions de l’any 2016  

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 programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que tenia per objecte determinar el marc d’actuació d’ambdues institucions 
respecte la gestió, execució i control d’aquest. 

La Comissió Tècnica d’execució del Conveni es va reunir en data 2 de maig de 2016  i 
va proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2016. El Pla
Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col·laboració 
d’acord amb la clàusula tercera d’aquest. 

En virtut de tot l’anterior, d’acord amb l’informe jurídic emès pel Cap de l’À
dministrativa i Econòmica el dia 23 de maig de 2016, relatiu a l’aprovació de 

i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Est
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal

i els vots favorables de la resta dels membres presents, 

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
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 2016, per un import total de dos-cents divuit mil seixanta

cèntims (218.062,20 €). 

Autoritzar i comprometre la despesa total de dos-cents divuit mil seixanta
euros amb vint cèntims (218.062,20 €) amb càrrec a les aplicacions  pressupostàries 
del pressupost de Dipsalut, segons el següent detall: 

Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment municipal 
5/3110/46200 123.062,20 

Programa de foment municipal 
4/3110/46200 95.000,00 

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
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 

e l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 
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Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col ·laboració 
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Girona per a l’exe cució del Pla Anual 

lica 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 programes de salut pública del Catàleg de Serveis de 

rc d’actuació d’ambdues institucions 

La Comissió Tècnica d’execució del Conveni es va reunir en data 2 de maig de 2016  i 
va proposar l’aprovació del Pla Anual d’Actuació (PAA) per a l’exercici 2016. El Pla 
Anual d’Actuació (PAA) es redactarà com addenda al Conveni de col·laboració 

orme jurídic emès pel Cap de l’Àrea de 
relatiu a l’aprovació de 

i segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 4.3 i 10 dels Estatuts 

amb l’abstenció del vocal senyor 
i els vots favorables de la resta dels membres presents, l’adopció del 

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
per a l’execució dels 

programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla 
cents divuit mil seixanta-dos 

cents divuit mil seixanta-dos 
àrrec a les aplicacions  pressupostàries 

Crèdits 

123.062,20 € 

95.000,00 € 

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació 

segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut 
que ha de contenir: una memòria justificativa del projecte, una relació classificada de 

e 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 2016 s’haurà de justificar com a màxim 
el dia 15 de febrer de 2017.
 
Cinquè. Facultar el president de Dipsalut per a la signatura de l’Addenda i per a 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord 
per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix, es faculta el president 
de Dipsalut per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Sisè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.
 

10.1. Annex I 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRA MES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 
D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2016
 
INTERVENEN 

D’una part, l’Organisme Autòno
endavant Dipsalut, amb NIF 
senyor Josep Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel Consell 
Rector de data 20 de novembre de 2012 i d’acor
de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

I de l’altra, l’Ajuntament de Girona, 
alcaldessa, senyora 
senyor  José Ignacio Araujo Gómez
 
MANIFESTEN 
 
Que en data 26 de febrer de 2013 les parts van signar el conveni de referència i que 
tenia per objecte determinar el marc d’actuació 
gestió, execució i control que, dels programes de salut pública del Catàleg de Serveis 
de Dipsalut, durà a terme l’Ajuntament.
 
Alhora és objecte del referit conveni, regular la participació de Dipsalut en programes 
de salut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar
al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació puguin 
ser d’interès per a Dipsalut.
 
Vist que en la clàusula tercera del conveni es preveia
anual (PAA) elaborat i proposat pels membres de la Comissió Tècnica constituïda a tal 
efecte en data 2 de maig de 2016, es considera necessari doncs, incorporar el PAA 
com annex al mateix i, en aquest sentit, les parts conve
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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.

ció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim 
el dia 15 de febrer de 2017. 

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura de l’Addenda i per a 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord 
per a la modificació dels elements no substancials. Així mateix, es faculta el president 
de Dipsalut per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRA MES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 
D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’ANY 2016  

 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
endavant Dipsalut, amb NIF Q-1700565C, representat pel seu president delegat, 
senyor Josep Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel Consell 
Rector de data 20 de novembre de 2012 i d’acord amb la Resolució de la Presidència 
de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

 
I de l’altra, l’Ajuntament de Girona, amb CIF núm. P1708500B, representat per la seva 

a, senyora Marta Madrenas i Mir i assistit pel secretari de la Corporació, 
José Ignacio Araujo Gómez. 

Que en data 26 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 
lut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar

al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació puguin 
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 2 de maig de 2016, es considera necessari doncs, incorporar el PAA 
com annex al mateix i, en aquest sentit, les parts convenen els següents
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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. 

ció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim 

Facultar el president de Dipsalut 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 el president 
de Dipsalut per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció. 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRA MES DE SALUT 
PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT QUE INCO RPORA EL PLA 

m de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
representat pel seu president delegat, 

senyor Josep Corominas i Barnadas, facultat per la delegació efectuada pel Consell 
d amb la Resolució de la Presidència 

de la Diputació de Girona de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, 

representat per la seva 
i assistit pel secretari de la Corporació, 

Que en data 26 de febrer de 2013 les parts van signar el conveni de referència i que 
d’ambdues institucions respecte la 

gestió, execució i control que, dels programes de salut pública del Catàleg de Serveis 

Alhora és objecte del referit conveni, regular la participació de Dipsalut en programes 
lut pública que l’Ajuntament tingui implementats, i en els quals, tot i no trobar-se 

al Catàleg de Serveis, el suport econòmic o tècnic, el seguiment i l’avaluació puguin 

la inclusió del Pla d’Actuació 
anual (PAA) elaborat i proposat pels membres de la Comissió Tècnica constituïda a tal 
efecte en data 2 de maig de 2016, es considera necessari doncs, incorporar el PAA 

nen els següents 



 

PACTES 
 
Primer. Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2016, que es redactarà 
com una addenda al conveni 
següents: 
 
1.- Contingut del PAA: Accions de Protecció i de Prom
 
Protecció de la Salut
 
Pt10.-Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes 
Nombre 
d’instal·lacions  

 

Pt14.-Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 
salut (seguretat alimentària i indrets habitats)
Nombre 
d’instal·lacions  
 

Programes de control de la contaminació atmosfèrica i acústica

 

Programa contaminació atmosfèrica
Programa contaminació acústica                 

Total 

 
Import total concedit per Dipsalut en accions de Pr otecció de la Salut
 
 

 
Conceptes  
Personal 
Cost de les activitats, mater
Centre jove de salut
Import sol·licitat a Dipsalut
%/base subvencionable 
Import concedit   
 
Import total concedit per Dipsalut en accions de pr omoció de la salut
 
En contraprestació al suport econòmic del Centre Jove de Salut, l’Ajuntament de 
Girona resta obligada a prestar a Dipsalut els següents serveis: 
 

A. Col·laborar en les accions formatives que Dipsalut organitzi per la promoció 
d’hàbits saludables i prev

B. Col·laborar en actes per a la difusió d’una cultura per a la promoció de la salut.

Promoció de la Salut
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Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2016, que es redactarà 
com una addenda al conveni de referència, d’acord amb els continguts essencials 

Contingut del PAA: Accions de Protecció i de Promoció de la Salut Pública.

Protecció de la Salut  

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

 
Base 
subvencionable  

Base Total  
% base 

subvencionable

 150.124,40 € 50

Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 
salut (seguretat alimentària i indrets habitats) 

 
Base 
subvencionable  

Base Total  
% base 

subvencionable
 20.000,00 € 100

Programes de control de la contaminació atmosfèrica i acústica 

Cost total % base 
subvencionable

Programa contaminació atmosfèrica 8.000,00  € 50
Programa contaminació acústica                 20.000,00 € 50

Import total concedit per Dipsalut en accions de Pr otecció de la Salut

Cost de les activitats, materials, difusió i altres 
Centre jove de salut 
Import sol·licitat a Dipsalut 
%/base subvencionable  

 

Import total concedit per Dipsalut en accions de pr omoció de la salut

En contraprestació al suport econòmic del Centre Jove de Salut, l’Ajuntament de 
Girona resta obligada a prestar a Dipsalut els següents serveis:  

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.
Col·laborar en actes per a la difusió d’una cultura per a la promoció de la salut.

Promoció de la Salut  
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Aprovar el Pla anual d’actuació (PAA) per a l’exercici 2016, que es redactarà 
de referència, d’acord amb els continguts essencials 

oció de la Salut Pública. 

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

50 75.062,20 € 

Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la 

% base 
subvencionable  

Import atorgat  

100 20.000,00 € 

% base 
subvencionable  Import atorgat  

50 4.000,00  € 
50 10.000,00 € 

14.000,00  € 

Import total concedit per Dipsalut en accions de Pr otecció de la Salut  109.062,20 € 

Despesa  
162.955,17 € 

34.217,50 € 
40.000,00 € 
98.586,34 € 

40,05 % 
95.000,00 € 

Import total concedit per Dipsalut en accions de pr omoció de la salut  95.000,00 €  

En contraprestació al suport econòmic del Centre Jove de Salut, l’Ajuntament de 

Col·laborar en les accions formatives que Dipsalut organitzi per la promoció 
enció de conductes de risc en els adolescents i joves. 

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 Prom
jove i a les seves famílies.

 
Aquests serveis es podran incloure al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
 
  

SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Accions de millora per a la implantació del sistema de gestió de la 
prevenció de riscos laborals de l’ajuntament de Girona

 
 

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2016

PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TOTAL 

* Les actuacions incloses al PAA 2016 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 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 
(www.dipsalut.cat
 

- Una memòria justificativa dels programes.
- Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 

identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió 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.

- El període justific
 

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 la sol·licitud als resultats de les accions. 
 
L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes inclosos al PAA 
2016 i presentar-los al registre electrònic o bé al registre gene
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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 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 
evenció de riscos laborals de l’ajuntament de Girona 

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2016

PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 

SALUT LABORAL. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

* Les actuacions incloses al PAA 2016 es troben descrites a l’annex I.

Aprovar el contingut que han de contenir les memòries tècniques justificatives 
dels Programes inclosos al PAA d’acord amb l’annex II. 

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 la presentació del compte justificatiu al 

ntrada de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu 
www.dipsalut.cat), que ha de contenir: 

Una memòria justificativa dels programes. 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió 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.
El període justificat serà el descrit al pacte segon d’aquesta addenda.

Dipsalut disposa del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), amb 
la finalitat de registrar totes les actuacions en salut pública que es duen a terme a la 
demarcació. Aquest sistema ha de recollir informació de totes les fases del procés, des 
de la sol·licitud als resultats de les accions.  

L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes inclosos al PAA 
los al registre electrònic o bé al registre general de Dipsalut.
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Oferir suport i assessorament als tècnics municipals de la demarcació en el 
oció de la Salut adreçades a la gent 

Aquests serveis es podran incloure al Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

Accions de millora per a la implantació del sistema de gestió de la 14.000,00 € 

APORTACIÓ DE DIPSALUT AL PLA D’ACCIÓ ANUAL 2016  

109.062,20 € 

95.000,00 € 

14.000,00 € 

218.062,20 € 

* Les actuacions incloses al PAA 2016 es troben descrites a l’annex I. 

Aprovar el contingut que han de contenir les memòries tècniques justificatives 

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 la presentació del compte justificatiu al 

ntrada de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu 

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

El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 

at serà el descrit al pacte segon d’aquesta addenda. 

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 

de recollir informació de totes les fases del procés, des 

L’Ajuntament haurà de sol·licitar a través de SIMSAP els programes inclosos al PAA 
ral de Dipsalut. 



 

Pel que fa a les accions del programes Pt10 i Pt14 de Protecció de la Salut, es 
consideraran correctament justificades quan s’introdueixi a SIMSAP la memòria 
justificativa de l’actuació
 
Quart.  Fixar el 15 de febrer de 2017
concedida. 
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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 
justificativa de l’actuació. La memòria es presentarà en format PDF.

15 de febrer de 2017 com a data límit de justificació de la subvenció 
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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 

La memòria es presentarà en format PDF. 

com a data límit de justificació de la subvenció 



 

Annex I 
 
PROPOSTA D’ACTUACIÓ.
 
A.- PROTECCIÓ DE LA SALUT
 
Pt10.-Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes 
 
Pt14.-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 D
 
OBJECTIU GENERAL: 
ciutat de Girona. 
 
COMPOSICIÓ: L'Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) és un equip 
interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres diplo
infermeria i una administrativa.
 
IDEARI  

- Prioritzar els programes i serveis en funció de les necessitats detectades i 
directrius dels òrgans competents (OMS, Departament de Salut, etc.).

- Considerar l’avaluació i validesa dels productes o servei
prioritat. 

- Revisar i actualitzar els materials usats, així com elaborar
que es consideri necessari.

- Prioritzar la contractació dels proveïdors especialitzats, en funció de la 
temàtica. 

- Poder assolir la formació necess
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 c

 
OFEREIX:  
 

• 4 PRODUCTES  
o PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I 

ADOLESCENTS 
SALUT.

o PROMOCIÓ D’HÀBITS 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. 

2016_1613_A0101 – Secretaria – Acta CR 07/06/16 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ.  

PROTECCIÓ DE LA SALUT  

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 
 

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 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 

OBJECTIU GENERAL: Fomentar hàbits i estils de vida saludables en la població de la 
 

L'Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) és un equip 
interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres diplo
infermeria i una administrativa. 

Prioritzar els programes i serveis en funció de les necessitats detectades i 
directrius dels òrgans competents (OMS, Departament de Salut, etc.).
Considerar l’avaluació i validesa dels productes o servei

Revisar i actualitzar els materials usats, així com elaborar
que es consideri necessari. 
Prioritzar la 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. 

4 PRODUCTES    
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS - RECURSOS EDUCATIUS EN PROMOCIÓ DE LA 
SALUT. 
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS i  GENT GRAN.
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ 

PECIAL VULNERABILITAT. 
PROMOCIÓ DEL BENESTAR EMOCIONAL. 

4 SERVEIS 
ADAPTACIÓ I/O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS. 
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Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 

Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 

Fomentar hàbits i estils de vida saludables en la població de la 

L'Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) és un equip 
interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres diplomats/es en 

Prioritzar els programes i serveis en funció de les necessitats detectades i 
directrius dels òrgans competents (OMS, Departament de Salut, etc.). 
Considerar l’avaluació i validesa dels productes o serveis a oferir, com una 

Revisar i actualitzar els materials usats, així com elaborar-ne de nous en cas 

Prioritzar la contractació dels proveïdors especialitzats, en funció de la 

ària per actualitzar coneixements en 

Formalitzar la programació de les reunions d’equip per establir dinàmiques i 

Donar a conèixer l’EMPSA i les seves actuacions apropant la promoció de la 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I 
RECURSOS EDUCATIUS EN PROMOCIÓ DE LA 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS i  GENT GRAN. 
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ 

ADAPTACIÓ I/O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS.  



 

o SUPORT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT.
o FORMACIÓ.
o NEE (Programa de Suport a les Escoles Bressol Municipals, per a nens 

amb necessitats
 
PARTICIPA EN:  

• INTERVENCIONS COMUNITÀRIES. 
• PLATAFORMA SALUTACCIÓ (Taula de Salut Jove de la ciutat de Girona)
• XARXA PERIFÈRICS d’ens locals i entitats que treballen en prevenció en 

l’àmbit de les drogues.
• COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DA
• CONSELLS MUNICIPALS. 
• GRUPS DE TREBALL.

 
COL·LABORA AMB:

• TAULA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS.
• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPCAT)
• GENERALITAT DE CATALUNYA
• DIPSALUT
• ENTITATS 

 
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
 
Destinataris: Serveis educatius (escoles, instituts i altres).
 
Continguts: Els organismes competents en directrius sobre promoció de la salut, 
determinen que els eixos clau són: 

- en hàbits saludables, la cura del cos.
- en relació al benestar em
- en relació a l’afectivitat i la socialització.
- en relació a seguretat i riscos, l’acció responsable.

 
Metodologia : La programació es publica a la Guia de Recursos Educatius de la ciutat 
de Girona i al web de l’equip i es ges
des de l’EMPSA es fa una tasca intensa amb les escoles i instituts per donar a 
conèixer l’oferta i també assessorant per a les sol·licituds més adequades en funció 
dels perfils dels alumnes de cada centre es
activitats proposades i confecciona el material pertinent.
 
Persones de referència
 
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS I GENT GR
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. 
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SUPORT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT.
FORMACIÓ. 
NEE (Programa de Suport a les Escoles Bressol Municipals, per a nens 
amb necessitats educatives especials). 

 
INTERVENCIONS COMUNITÀRIES.  
PLATAFORMA SALUTACCIÓ (Taula de Salut Jove de la ciutat de Girona)
XARXA PERIFÈRICS d’ens 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 (ASPCAT)
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DIPSALUT 
ENTITATS - CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ. 

IÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I ADOLESCENTS 
RECURSOS EDUCATIUS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT   

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 

Serveis educatius (escoles, instituts i altres). 

Els organismes competents en directrius sobre promoció de la salut, 
determinen 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. 

: La 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 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 : R.S. i A.P. (Infantil i Primària) i M.G. (Secundària).

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS I GENT GR

Treballar hàbits i promoure estils de vida saludables en aquest grup de 

Associacions, casals, entitats o altres relacionades amb el col·lectiu de 
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SUPORT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT. 

NEE (Programa de Suport a les Escoles Bressol Municipals, per a nens 

PLATAFORMA SALUTACCIÓ (Taula de Salut Jove de la ciutat de Girona) 
XARXA PERIFÈRICS d’ens locals i entitats que treballen en prevenció en 

NYS EN DROGODEPENDÈNCIES. 

TAULA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS. 
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPCAT) 

IÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A INFANTS I ADOLESCENTS - 

Oferir els recursos necessaris per treballar hàbits i estils de vida saludables 
 educatiu. 

Els organismes competents en directrius sobre promoció de la salut, 

: La programació es publica a la Guia de Recursos Educatius de la ciutat 
tiona 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 per a les sol·licituds més adequades en funció 

colar. També realitza algunes de les 

(Secundària). 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A ADULTS I GENT GR AN - ESPAI DE 

Treballar hàbits i promoure estils de vida saludables en aquest grup de 

Associacions, casals, entitats o altres relacionades amb el col·lectiu de 



 

 
Continguts: Els problemes de salut més p
preventiu, es pretén treballar en el marc de l’Espai de Salut, on es prioritzen de manera 
conjunta diferents aspectes: La memòria i l’envelliment actiu, el benestar emocional en 
gent gran. 
 
Metodologia : Aquesta 
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’alg
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.).
 
Perso na de referència: 
 
 
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 eines i habilitats.
 
Destinataris: Infants
com grups de pares i mares.
 
Metodologia : Aquesta programació es publica
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 
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 de 
risc en general. 
 
Persona de referència: 
 
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 d
 

- Les emocions a través de l’activitat física i esportiva a Centres Oberts, grups 
d’activitats a espais municipals com centres cívics, pavellons, etc.

- Promoció del benestar emocional dins l’Espai de Salut per a G
- Promoció del benestar emocional en població en situació de risc social: 

escoles d’oficis, tallers ocupacionals, PQPI, grups d’inserció, Centre 
d’acolliment la Sopa.
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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 
conjunta diferents aspectes: La memòria i l’envelliment actiu, el benestar emocional en 

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.). 

na de referència: A.P. i A.V. 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A CENTRES OBERTS.

Contribuir a millorar la salut i el benestar dels infants, joves i monitors així 
los eines i habilitats. 

Infants, joves i monitors de Centres Oberts de la ciutat de Girona, així 
com grups de pares i mares. 

Aquesta programació es publica al web de l’equip
directament des de l’EMPSA. Aquelles organitzacions interessades en participar es 

sen 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 
potencials, per donar a conèixer aquest programa (fulletons, pòsters, etc.).

ats 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 de 

Persona de referència: C.M.. 

PROMOCIÓ DEL BENESTAR EMOCIONAL.  

Promoure un marc comú per la promoció del benestar emocional i la salut 
en general implicant a tots els sectors.  

Població de Girona, en especial la que es troba en situacions de més 

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 centres cívics, pavellons, etc.
Promoció del benestar emocional dins l’Espai de Salut per a G
Promoció del benestar emocional en població en situació de risc social: 
escoles d’oficis, tallers ocupacionals, PQPI, grups d’inserció, Centre 
d’acolliment la Sopa.  
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revalents 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 
conjunta diferents aspectes: La memòria i l’envelliment actiu, el benestar emocional en 

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 

unes 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 

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES PER A CENTRES OBERTS.  

Contribuir a millorar la salut i el benestar dels infants, joves i monitors així 

, joves i monitors de Centres Oberts de la ciutat de Girona, així 

al web de l’equip i, es gestiona 
directament des de l’EMPSA. Aquelles organitzacions interessades en participar es 

sen 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 
potencials, per donar a conèixer aquest programa (fulletons, pòsters, etc.). 

ats 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 de 

Promoure un marc comú per la promoció del benestar emocional i la salut 

Població de Girona, en especial la que es troba en situacions de més 

iferents 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 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 



 

Aquesta programació es publica
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 potencials, 
per donar a conèixer aquest programa (fulletons, pòsters, etc.).
 
Persona de referència: 
 
SERVEIS 

ADAPTACIÓ O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS
 
Objectiu: Crear nous recursos o adaptar aquells existents per a col·lectius amb 
necessitats específiqu
 
Destinataris:  Infants i joves tutelats, joves en formació professional i inserció laboral, 
usuaris de l’escola d’adults, persones amb discapacitat, gent gran, persones en 
situació d’exclusió social, famílies, infants en ac
secundària, en serveis educatius, entitats del tercer sector, associacions o altres 
serveis que representen o atenen a població amb necessitats especials o concretes.
 
Metodologia: Aquest servei està a la disposició de totes l
forma de contactar és trucant directament a l'oficina de l'Equip Municipal de Promoció 
de la Salut, que valora la demanda i assigna un referent.
 
Posteriorment la persona de referència de l’EMPSA valora la demanda i planifi
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 educatiu
 
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 d’oficis, Pisos d’inserció, 

etc.  
- Programació i assessorament a centres d’educació especial.
- Escoles, Instituts i Universitats.

 
Persones de referència:
 
SUPORT I ORIENTACIO EN PROMOCIÓ DE LA SALUT
 
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, així 
com les activitats d’educació per a la salut que s’hi imparteixen. L’Equip Municipa
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 més 
adients. 
 
Destinataris:  Centres  educatius i entitats de la ciutat de Girona.
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Aquesta programació es publica al web de l’equip i, es gestiona directament des
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 potencials, 

donar a conèixer aquest programa (fulletons, pòsters, etc.). 

Persona de referència: C.M. 

 
ADAPTACIÓ O DISSENY DE RECURSOS ESPECÍFICS   

Crear nous recursos o adaptar aquells existents per a col·lectius amb 
necessitats específiques, concretes o especialitzades. 

Infants i joves tutelats, joves en formació professional i inserció laboral, 
usuaris de l’escola d’adults, 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 necessitats especials o concretes.

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 un referent. 

Posteriorment la persona de referència de l’EMPSA valora la demanda i planifi
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 d’oficis, Pisos d’inserció, 

Programació i assessorament a centres d’educació especial.
Escoles, Instituts i Universitats. 

Persones de referència:  M.G., C.M., A.P. i A.V.. 

SUPORT I ORIENTACIO EN PROMOCIÓ DE LA SALUT  

: Assessorar i orientar a qui ho demani, en temes de salut i estils de vida 

: Els centres educatius i d’altres entitats han de gestionar qüestions 
relacionades amb alguns aspectes que poden afectar la salut de les persones, així 
com les activitats d’educació per a la salut que s’hi imparteixen. L’Equip Municipa
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 més 

Centres  educatius i entitats de la ciutat de Girona. 
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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 potencials, 

Crear nous recursos o adaptar aquells existents per a col·lectius amb 

Infants i joves tutelats, joves en formació professional i inserció laboral, 
usuaris de l’escola d’adults, persones amb discapacitat, gent gran, persones en 

tivitats lúdiques, alumnes de 
secundària, en serveis educatius, entitats del tercer sector, associacions o altres 
serveis que representen o atenen a població amb necessitats especials o concretes. 

es entitats durant tot l’any. La 
forma de contactar és trucant directament a l'oficina de l'Equip Municipal de Promoció 

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 

Assessorament i formació a CRAEs, PQPI, Cases d’oficis, Pisos d’inserció, 

Programació i assessorament a centres d’educació especial. 

: Assessorar i orientar a qui ho demani, en temes de salut i estils de vida 

: Els centres educatius i d’altres entitats han de gestionar qüestions 
relacionades amb alguns aspectes que poden afectar la salut de les 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 més 



 

 
Metodologia: Les demandes puntuals o determinades situacions al llarg del curs, 
determinen el tipus d’espai personalitzat de suport, supervisió i assessorament 
adequat a cada situació. La forma de contactar és trucant directament a l'oficina de 
l'Equip Municipal 
assumint diferents rols: suport, supervisor i assessor.
 
La persona de referència de l’EMPSA  estudia la demanda i ofereix les recomanacions 
més oportunes i si s’escau consulta i orient
donar una resposta adequada.
 
Activitats habituals que es realitzen en el marc d'aquest servei: supervisió de 
farmacioles 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
 
FORMACIÓ   
 
Objectiu: Portar a terme la formació teòrica i pràctica en promoció de la salut a qui ho 
requereixi (professionals diversos, estudiants, docents, voluntaris, etc.).
 
Justificació: Cada cop més la p
eines fonamentals en la disminució de la morbiditat i la millora de la qualitat de vida de 
la població. És per aquest motiu que hi ha molts col·lectius professionals que volen 
incorporar-se a aquesta tasc
 
D’altra banda, els universitaris que cursen estudis a la Universitat de Girona tenen 
assignat un període de pràctiques específic, que han de realitzar en un servei 
relacionat amb la seva futura pràctica l
especialitzat adequat per a diversos estudis.
 
Destinataris: Professionals dels àmbits educatiu, social i de la salut, 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 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 de referència: 
 
NEE (Programa de Supor
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 
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Les demandes puntuals o determinades situacions al llarg del curs, 
determinen el tipus d’espai personalitzat de suport, supervisió i assessorament 
adequat a cada situació. La forma de contactar és trucant directament a l'oficina de 

 de Promoció de la Salut, qui valora la demanda i assigna un referent, 
assumint diferents rols: suport, supervisor i assessor. 

La persona de referència de 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 dels centres escolars: mitjançant revisió, valoració de la mateixa i retorn, 

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 : M.G., A.P. i C.M. 

Portar a terme la formació teòrica i pràctica en promoció de la salut a qui ho 
requereixi (professionals diversos, estudiants, docents, voluntaris, etc.).

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 aquest motiu que hi ha molts col·lectius professionals que volen 

se 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 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. 

Professionals dels àmbits educatiu, social i de la salut, alumnes de la 
Facultat d’Infermeria, d’Educació Social i de Psicologia de la UdG.

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 la possibilitat d’atendre la demanda i si es pot acceptar, es concreta l’actuació.

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 

nt 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 de referència: L.V., A.P. i C.M.A.. 

NEE (Programa de Supor t a les Escoles bressol per a infants amb necessita ts 
educatives especials)  

: Observar, detectar i fer seguiment dels infants amb necessitats educatives 
especials, assessorar als educadors i a les famílies i proposar, facilitar i coordinar 
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Les demandes puntuals o determinades situacions al llarg del curs, 
determinen el tipus d’espai personalitzat de suport, supervisió i assessorament 
adequat a cada situació. La forma de contactar és trucant directament a l'oficina de 

de Promoció de la Salut, qui valora la demanda i assigna un referent, 

La persona de referència de l’EMPSA  estudia la demanda i ofereix les recomanacions 
a la derivació a altres serveis per tal de 

Activitats habituals que es realitzen en el marc d'aquest servei: supervisió de 
farmacioles dels centres escolars: mitjançant revisió, valoració de la mateixa i retorn, 

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. 

Portar a terme la formació teòrica i pràctica en promoció de la salut a qui ho 
requereixi (professionals diversos, estudiants, docents, voluntaris, etc.). 

revenció 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 aquest motiu que hi ha molts col·lectius professionals que volen 

a 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 específic, que han de realitzar en un servei 

aboral, pel que l’EMPSA esdevé un servei 

Professionals dels àmbits educatiu, social i de la salut, alumnes de la 
Facultat d’Infermeria, d’Educació Social i de Psicologia de la UdG. 

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 la possibilitat d’atendre la demanda i si es pot acceptar, es concreta l’actuació. 

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 

nt 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. 

t a les Escoles bressol per a infants amb necessita ts 

: 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 
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.
 
El Pla pilot que es va iniciar el curs 2009
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 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 es reparteix les escoles bressol municipals per a 
poder fer una atenció més continuada i 
perfils diferents, en funció de les diverses necessitats que es detecten, es comenten i 
es coordinen per tal que qualsevol cas pugui quedar atès o derivat amb 
l’acompanyament correcte.
 
Persones de referència: 
 
PARTICIPA EN:  
 

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

 
INTERVENCIONS COMUNITÀRIES 
 

• PROGRAMA INTE
 

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”. Les funcions de 
l’Equip són organitzar, coordinar i dinamitzar activitats de salut de c
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
 
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 concret 
anys es canvia, sensibilitzar la població del sector respecte de l’hàbit 
l’adquisició d’hàbits de consum adequats, a través de la participació en diferents 
activitats per a tota la població i promoure processos 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. 
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ions a altres professionals i/o serveix a aquells infants i famílies que ho 

Els projectes educatius de les diferents escoles bressol municipals 
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.

El Pla pilot que es va iniciar el curs 2009-10 amb un equip interdisciplinari de 
ls 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 necessitats més urgents, ha obtingut una molt bona acollida tant per part dels 

als com de les famílies ateses. Els resultats són satisfactoris i fins l’actualitat 
s’ha seguit el mateix protocol d’actuació. 

L’equip 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 cas pugui quedar atès o derivat amb 
l’acompanyament correcte. 

Persones de referència: C.M. i M.M. (EAIA). 

 

INTERVENCIONS COMUNITARIES. 
PLATAFORMA SALUTACCIÓ. 
XARXA PERIFÈRICS. 
COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN 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”. Les funcions de 
l’Equip són organitzar, coordinar i dinamitzar activitats de salut de c
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.

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 concret 
anys es canvia, sensibilitzar la població del sector respecte de l’hàbit 
l’adquisició d’hàbits de consum adequats, a través de la participació en diferents 

a tota la població i promoure processos formatius en salut, motivant 
canvis d’actituds i aportant valors per a un desenvolupament positiu.

S’escull un hàbit de salut concret a treballar per un període de 3 anys, 
amb un eslògan i una imatge representativa del mateix.  
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ions a altres professionals i/o serveix a aquells infants i famílies que ho 

Els projectes educatius de les diferents escoles bressol municipals 
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. 

10 amb un equip interdisciplinari de 
ls 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 necessitats més urgents, ha obtingut una molt bona acollida tant per part dels 

als com de les famílies ateses. Els resultats són satisfactoris i fins l’actualitat 

L’equip interdisciplinari es reparteix les escoles bressol municipals per a 
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 cas pugui quedar atès o derivat amb 

COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES. 

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”. 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 

de la salut. 

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 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 

a tota la població i promoure processos formatius en salut, motivant 
canvis d’actituds i aportant valors per a un desenvolupament positiu. 

S’escull un hàbit de salut concret a treballar per un període de 3 anys, 



 

Durant el primer any es fa èmfasi en la sensibilització de l’hàbit, així com en la 
formació de formadors, en l’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:
 

• PROGRAMA D’ACTIVITAT FÍSICA I PARCS URBANS DE SALUT
 

L’EMPSA coordina i dinamitza conjuntament 
referents dels CAP’s i el Dipsalut, el conjunt d’equipaments destinats a l’activitat física 
saludable així com activitats destinades a potenciar
organitzar, coordinar i dinamitzar totes
 
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 
diferents col·lectius participants i implicats en tot el sector.
 
Persona de referència:
 
PLATAFORMA SALUTACCIÓ
 
Salutacció és un grup de treball dedicat a la promoció de la salut dels i les joves de la 
ciutat de Girona. 
l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja Joventut 
(CRJ), l’Associació Comunitària Anti
Facultats” i UdG Saludable” de la
 
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 
actuacions. Els mateixos tècnics i tècniques, s’encarreguen d’executar les activitats. 
En el cas de les entitats ACAS i CRJ, en les activitats també hi col·laboren altres 
membres de l’entitat (voluntaris o tè
alumnes dels curs de la Taula de Salut Jove de l’oficina de cooperació i voluntariat de 
la UdG. S’avaluen els resultats després de cada activitat i a final de curs.
 
Persona de referència: 
 
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, 8 consells 
comarcals, 14 entitats, Agència de Salut Pública de Barcelona, Diputació de Barce
i Agència de Salut Pública de Catalunya.
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Durant el primer any 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 

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:  C.M.. 

PROGRAMA 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 a potenciar-la. Les funcions de l’Equip són 
organitzar, coordinar i dinamitzar totes aquelles activitats lúdiques i de caires formatiu.

Promocionar l’ús correcte dels Parcs Urbans de Salut i fomentar la pràctica 
de l’activitat física en la població de Girona. 

Es realitza prevenció universal, selectiva i indicada 
diferents col·lectius participants i implicats en tot el sector. 

Persona de referència:  A.P. 

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 Comunitària Anti-Sida (ACAS) i els programes “En Plenes 
Facultats” i UdG Saludable” de la Universitat de Girona. 

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. 

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 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 de cada activitat i a final de curs.

Persona de referència: M.G. 

RICS  

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, 8 consells 
comarcals, 14 entitats, Agència de Salut Pública de Barcelona, Diputació de Barce
i Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Durant el primer any es fa èmfasi en la sensibilització de l’hàbit, així com en la 
ctualització 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 

al final de cada curs es celebra la Setmana de la Salut, per tal de fer visible la tasca 

PROGRAMA D’ACTIVITAT FÍSICA I PARCS URBANS DE SALUT  

amb el PAFES, el Consell Comarcal, els 
referents dels CAP’s i el Dipsalut, el conjunt d’equipaments destinats a l’activitat física 

la. Les funcions de l’Equip són 
aquelles activitats lúdiques i de caires formatiu. 

Promocionar l’ús correcte dels Parcs Urbans de Salut i fomentar la pràctica 

Es realitza prevenció universal, selectiva i indicada en funció dels 

Salutacció és un grup de treball dedicat a la promoció de la salut dels i les joves de la 
Hi participen professionals de l’EMPSA, l’Estació Espai Jove, 

l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja Joventut 
Sida (ACAS) i els programes “En Plenes 

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 

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 i CRJ, en les activitats també hi col·laboren altres 

cnics). 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 de cada activitat i a final de curs. 

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, 8 consells 
comarcals, 14 entitats, Agència de Salut Pública de Barcelona, Diputació de Barcelona 



 

Objectius: Unificar criteris alhora de plantejar accions preventives en l’àmbit de les 
drogues, compartint experiències, participant en diferents grups assessors, 
comissions, etc. amb la finalitat de potenciar
prevenció en l’ús i el consum de drogues en l’àmbit local. Aprofitar com a xarxa la 
presència a diferents fòrums i trobades, estatals i internacionals, per tal de poder 
actualitzar la formació i preparació per als nou
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.
 
Persona de r eferència: 
 
COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES
 
Objectiu: Portar a terme el seguiment d’aquesta problemàtica, conjuntament amb els 
professionals responsables d’altres organismes i institucions.
 
Objectius intermedis: 
a serveis, assistència sanitària, educació sanitària, acompanyament, coordinació, 
intercanvi de material fungible i registre diari de les activitats).
 
Metodologia: Realització de reunions periòdiques
consensuant actuacions.
 
Persones de referència:
 
CONSELLS MUNICIPALS
 
Objectiu: L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut.
 
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Person a de referència: 
 
CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS
Persona de referència: 
 
GRUPS DE TREBALL
 
Objectiu: L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut.
 
PELS BONS USOS DE LES TIC.
Persona de referència: 
 
HIGIENE BUCODENTAL 
Persona de referència: 
 
FRAGILITAT EN GENT GRAN 
Persona de referència: 
 
PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescè
Persona de referència: 
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Unificar criteris alhora de plantejar accions preventives en l’àmbit de les 
drogues, compartint experiències, 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, 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. 

Realització de reunions trimestrals territorials per consensuar accions o 
intervencions, així com ideari. Plenari anual d’avaluació. 

eferència: C.M. 

COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES

Portar a terme el seguiment d’aquesta problemàtica, conjuntament amb els 
professionals 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 i registre diari de les activitats). 

Realització de reunions periòdiques per valorar la situació i anar 
consensuant actuacions. 

Persones de referència:  L.V. i C.M. 

CONSELLS MUNICIPALS  

L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut.

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
a de referència: A.P. i A.V. 

CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS 
Persona de referència: C.M. 

GRUPS DE TREBALL  

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: M.G. 

HIGIENE BUCODENTAL  
Persona de referència: R.S. i A.P. 

FRAGILITAT EN GENT GRAN  
Persona de referència: A.P. i A.V. 

PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència)  
Persona de referència: A.P. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 66 

Unificar criteris alhora de plantejar accions preventives en l’àmbit de les 
drogues, compartint experiències, participant en diferents grups assessors, 

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, estatals i internacionals, per tal de poder 

s professionals i també reciclar tots 

Realització de reunions trimestrals territorials per consensuar accions o 

COMISSIÓ DE REDUCCIÓ DE DANYS EN DROGODEPENDÈNCIES 

Portar a terme el seguiment d’aquesta problemàtica, conjuntament amb els 

en medi obert (reconeixement del territori, derivacions 
a serveis, assistència sanitària, educació sanitària, acompanyament, coordinació, 

per valorar la situació i anar 

L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut. 

L’EMPSA hi participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut. 



 

COL·LABORA AMB:
 
Objectiu: Participar, col·laborar i compartir per optimitzar els recursos i coneixements.
 
TAULA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS 
Persona de referència: 
 
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA 
Persona de referència: 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Persona de referència: 
 
DIPSALUT 
Persona de referència: 
 
ENTITATS - CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
Persona de referència: 
 
 
Annex II 
 
A.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA 
SALUT 
 
Pt10.- PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A LES ACTUACIONS PER A LA 
LLUITA I CONTROL INTEGRAT
 
El contingut de la memòria tècnica serà  aquell  que es descrigui a les bases de la 
subvenció destinada a
urbanes que Dipsalut publicarà per l’any 2014. Dipsalut inclourà el 
memòria presentada al SIMSAP.
 
La memòria es presentarà en format digital PDF.
 
Pt14.- PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 
MUNICIPALS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT.
 
El contingut de la memòria en relació amb aquest programa hau
detallada de les actuacions dutes a terme amb informació relativa al risc sobre el que 
s’actua. Dipsalut inclourà el contingut de la memòria presentada al SIMSAP.
 
La memòria es presentarà en format digital PDF.
 
PROGRAMA DE CONTAM
 
El contingut de la memòria en relació amb aquests programes haurà d’incloure 
informació sobre el desenvolupament dels programes, les actuacions fetes i els seus 
resultats, les millores que cal  implementar  i quin es
desenvolupament futur dels programes. 
 
La memòria es presentarà en format digital PDF.
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COL·LABORA AMB:  

Participar, col·laborar i compartir per optimitzar els recursos i coneixements.

TAULA DE COORDINACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS  
Persona de referència: R.S., M.G. i A.P.  

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA  
Persona de referència: L.V. i J.F. 

GENERALITAT DE CATALUNYA  
Persona de referència: L.V. i J.F. 

Persona de referència: L.V., J.F. 

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 
Persona de referència: A.P. i M.G.  

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA 

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 2014. Dipsalut inclourà el 
memòria presentada al SIMSAP. 

La memòria es presentarà en format digital PDF. 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 
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. Dipsalut inclourà el contingut de la memòria presentada al SIMSAP.

La memòria es presentarà en format digital PDF. 

PROGRAMA DE CONTAM INACIÓ AMBIENTAL:ATMOSFÈRICA. ACÚSTICA

El contingut de la memòria en relació amb aquests programes haurà d’incloure 
informació sobre el desenvolupament dels programes, les actuacions fetes i els seus 
resultats, les millores que cal  implementar  i quin es preveu que sigui el 
desenvolupament futur dels programes.  

La memòria es presentarà en format digital PDF. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 67 

Participar, col·laborar i compartir per optimitzar els recursos i coneixements. 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROTECCIÓ DE LA 

PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A LES ACTUACIONS PER A LA 

El contingut de la memòria tècnica serà  aquell  que es descrigui a les bases de la 
les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 

urbanes que Dipsalut publicarà per l’any 2014. Dipsalut inclourà el contingut de la 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQU ES 

rà d’incloure la relació 
detallada de les actuacions dutes a terme amb informació relativa al risc sobre el que 
s’actua. Dipsalut inclourà el contingut de la memòria presentada al SIMSAP. 

INACIÓ AMBIENTAL:ATMOSFÈRICA. ACÚSTICA  

El contingut de la memòria en relació amb aquests programes haurà d’incloure 
informació sobre el desenvolupament dels programes, les actuacions fetes i els seus 

preveu que sigui el 



 

B.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROMOCIÓ D E LA 
SALUT 
 
En relació als programes de promoció de la salut la memòria ha de recollir, de 
àmbit d’intervenció la següent informació:
 
1 - Nom de l’activitat
2 – Objectius 
3 - Metodologia  
4 – Avaluació 
4.1 – Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
dades que permetin fer una descripció quantitativa 
epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 
es pugui valorar l’impacte positiu de l’actuació.
 
4.2 – Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canvia
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 
canviar de la intervenció, que cal millorar, que cal deixar de fer? La nostra in
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 
escollir? 
5 – Professionals implicats: directes i indirectes
6 – Anàlisi econòmica: anàlisi de costos.
 
C.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PEL PROGRAMA DE SALUT LABOR A
 
En relació als programes de salut laboral la memòria ha de recollir la següent 
informació: 
 
1 - Nom de l’activitat
2 – Objectius 
3 - Metodologia  
4 – Avaluació 
4.1 – Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
dades que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades 
epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 
es pugui valorar l’impacte positiu de l’actuació.
4.2 – Qualitativa: hem assolit els ob
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 
canviar de la intervenció , que ca
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 
escollir? 
5 – Professionals implicats: directes i indirectes
6 – Anàlisi econòmica: anàlisi de costos
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROMOCIÓ D E LA 

En relació als programes de promoció de la salut la memòria ha de recollir, de 
àmbit d’intervenció la següent informació: 

Nom de l’activitat 

Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
dades que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades 
epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 
es pugui valorar l’impacte positiu de l’actuació. 

Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canvia
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 
canviar de la intervenció, que cal millorar, que cal deixar de fer? La nostra in
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 

Professionals implicats: directes i indirectes 
Anàlisi econòmica: anàlisi de costos. 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PEL PROGRAMA DE SALUT LABOR A

En relació als programes de salut laboral la memòria ha de recollir la següent 

Nom de l’activitat 

Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
s que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades 

epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 
es pugui valorar l’impacte positiu de l’actuació. 

Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canviat 
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 
canviar de la intervenció , que cal millorar, què cal deixar de fer? La nostra intervenció 
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 

Professionals implicats: directes i indirectes 
Anàlisi econòmica: anàlisi de costos 
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PER PROGRAMES DE PROMOCIÓ D E LA 

En relació als programes de promoció de la salut la memòria ha de recollir, de cada 

Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
de l’activitat,com poden ser dades 

epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 

Qualitativa: hem assolit els objectius que ens havíem proposat? com ha canviat 
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 
canviar de la intervenció, que cal millorar, que cal deixar de fer? La nostra intervenció 
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA PEL PROGRAMA DE SALUT LABOR AL. 

En relació als programes de salut laboral la memòria ha de recollir la següent 

Quantitativa: nombre de sessions, persones, professionals i totes aquelles altres 
s que permetin fer una descripció quantitativa de l’activitat,com poden ser dades 

epidemiològiques sobre la nostra intervenció o  índexs, taxes o mitjanes amb les quals 

jectius que ens havíem proposat? com ha canviat 
la realitat després de la nostra intervenció? Quins han sigut els efectes previstos? I els 
no previstos? Qui ha participat de l’avaluació, quan? On? De quina manera? Que cal 

l millorar, què cal deixar de fer? La nostra intervenció 
era pertinent? Adequada? Era la millor opció possible? En base a quins criteris es va 



 

11. 2016/292 – Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL   pel 
projecte “Escola de cuidadors 

 
El president explica que 
la prestació de treballs socials
incorporar el marc conceptual de promoció de la salut
el dels cuidadors que ajuden 
20.000,00 € anuals, per dos anys.
 
El vocal senyor Salellas manifesta que
projecte, no creu que la via de la subven
s’estudiïn altres alternatives
 
El president recull la petició i respon que s'estudi
 
Finalitzen les intervencion
 
Edat 3 SCCL, amb NIF 
16/ 333), una sol·licitud de subvenció per al projecte “Escola de cuidadors 
el qual te per objecte el suport/formació a les persones que tenen cura a casa d’un
depenent, per un import de 40.000 
anuals.  
 
Edat 3 SCCL és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que té com a 
objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així com d
vellesa.  
 
Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i 
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat d’ajudar a les 
persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada en el be
 

D’acord amb els antecedents, aquest supòsit s’adiu al que es contempla en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputa
Girona. 
 

En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per 
de juliol de 2015, es fan públiques les delegacions de competènci
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 
altres administracions i entitats públiques o privade
superi els 20.000 € i la seva durada no sigui superior a tres anys.
 
Vist l’informe tècnic emès pel cap de l’Àrea de Polítiques i P
febrer de 2016, i vist 
anualitats 2014 i 2015 per import de 20.000 
ateses les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL   pel 
projecte “Escola de cuidadors - Garrotxa” 

El president explica que Edat 3 SCCL és una entitat sense lucre que té com a objectiu 
la prestació de treballs socials d’atenció a la vellesa. En aquesta p
incorporar el marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut en un àmbit com és 

els cuidadors que ajuden els seus familiars dependents. La subvenció és de 
per dos anys. 

El vocal senyor Salellas manifesta que, tot i votar a favor, ja que valora positivament el
no creu que la via de la subvenció nominativa sigui l’idònia i 
altres alternatives. 

petició i respon que s'estudirà. 

Finalitzen les intervencions. 

IF F17346081, ha presentat, amb data 20 de gener de 2016, (RE 
16/ 333), una sol·licitud de subvenció per al projecte “Escola de cuidadors 
el qual te per objecte el suport/formació a les persones que tenen cura a casa d’un
depenent, per un import de 40.000 € per les anualitats 2016 i 2017, a raó de 20.000 

Edat 3 SCCL és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que té com a 
objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així com d

Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i 
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat d’ajudar a les 
persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada en el benestar

D’acord amb els antecedents, aquest supòsit s’adiu al que es contempla en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputa

En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per 

, es fan públiques les delegacions de competències de la presidència 
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 
altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import anual no 

€ i la seva durada no sigui superior a tres anys. 

forme tècnic emès pel cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut l’11 de 
i vist que s’havia atorgat una subvenció a Edat 3 

anualitats 2014 i 2015 per import de 20.000 € cada anualitat i pel mateix concepte
ateses les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
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Proposta de concessió d’una subvenció a Edat 3 SCCL   pel 

Edat 3 SCCL és una entitat sense lucre que té com a objectiu 
En aquesta proposta, es pretén 

en un àmbit com és 
ls seus familiars dependents. La subvenció és de 

ja que valora positivament el 
ció nominativa sigui l’idònia i demana que 

ha presentat, amb data 20 de gener de 2016, (RE 
16/ 333), una sol·licitud de subvenció per al projecte “Escola de cuidadors - Garrotxa”, 
el qual te per objecte el suport/formació a les persones que tenen cura a casa d’un/a 

per les anualitats 2016 i 2017, a raó de 20.000 € 

Edat 3 SCCL és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que té com a 
objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així com d’atenció a la 

Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i 
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat d’ajudar a les 

nestar. 

D’acord amb els antecedents, aquest supòsit s’adiu al que es contempla en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 15 

es de la presidència 
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 

s, quan el seu import anual no 

romoció de la Salut l’11 de 
s’havia atorgat una subvenció a Edat 3 SCCL per les 

cada anualitat i pel mateix concepte, 
ateses les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 



 

ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
Q1700565C, i Edat 3, SCCL, amb NIF núm. 
“Escola de Cuidadors -
representa un 100,00% del pressupost 
prevista pels anys 2016 i 2017 i es durà a terme de la manera següent:
 

Anualitat  Base 
subvencionable

2016 20.000,00 
2017 20.000,00 
Total 40.000,00 

 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
anterioramb càrrec a l’aplicació 
Dipsalut d’enguany, i per l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del 
crèdit adequat i suficient
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenanç
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu ( www.dipsalut.cat) , que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’activ
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió  de la factura, el detall d’altres ingressos 
o subvencions que hagin finançat l’acti
seva procedència  
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant el termini previst,
l’acabament del període de justificació.
 
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
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 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació.  L’anualitat 2016 s’haurà de justificar dins el termini  que finalitza el 
febrer de 2017  , i l’anualitat 2017 s’haurà de justificar dins el termini que 
de febrer de 2018. 
 
Cinquè. El beneficiari d’aqueta subvenció es sotmet al compliment del que en matèria 
de transparència, estableix la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Quart. Notificar aquesta resolució a Edat 3, SCCL.
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conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
Q1700565C, i Edat 3, SCCL, amb NIF núm. F17346081, pel finançament del projecte 

- Garrotxa” per un import de quaranta mil € 
representa un 100,00% del pressupost presentat (40.000,00 €). Aquesta actuació està 
prevista pels anys 2016 i 2017 i es durà a terme de la manera següent:

Base 
subvencionable  

Import atorgat  % Base 
subvencionable

20.000,00 € 20.000,00 € 100,00 % 
20.000,00 € 20.000,00 € 100,00 % 
40.000,00 € 40.000,00 € 100,00 % 

. Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
anterioramb càrrec a l’aplicació 4/3110/47901 Subvenció Edat 3, 
Dipsalut d’enguany, i per l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del 
crèdit adequat i suficient 

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 
model disponible al web corporatiu ( 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 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 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació. 

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
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 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació.  L’anualitat 2016 s’haurà de justificar dins el termini  que finalitza el 

, i l’anualitat 2017 s’haurà de justificar dins el termini que 

El beneficiari d’aqueta subvenció es sotmet al compliment del que en matèria 
de transparència, estableix la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

. Notificar aquesta resolució a Edat 3, SCCL. 
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conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
pel finançament del projecte 

 (40.000,00 €), que 
). Aquesta actuació està 

prevista pels anys 2016 i 2017 i es durà a terme de la manera següent: 

subvencionable  
Data límit 

justificació 
23 febrer 2017 
23 febrer 2018 

 

. Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
, del pressupost de 

Dipsalut d’enguany, i per l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
a general de subvencions de la Diputació 

de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu ( www.dipsalut.cat) , que ha de contenir una 

itat o 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, el detall d’altres ingressos 

vitat o projecte amb identificació de l’import i la 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 

encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 

El centre gestor comprovarà i verificarà la 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.  L’anualitat 2016 s’haurà de justificar dins el termini  que finalitza el 23 de 

, i l’anualitat 2017 s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 23 

El beneficiari d’aqueta subvenció es sotmet al compliment del que en matèria 
de transparència, estableix la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre de 



 

 
11.1. Annex I 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EDAT 3 SC CL PEL 
FINANÇAMENT DEL PROJECTE “ ESCOLA DE CU
2016/2 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública
endavant Dipsalut
senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord 
de Consell Rector de 28 de juliol de 2015 i assistit pel secr
Jordi Batllori i Nouvilas.

D’altra part, Edat 3, SCCL
senyor Albert Pérez i Terré, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de la Junta de 
19 de novembre de 2011.

MANIFESTEN 

I. Que la Edat 3, SCCL és un entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que 
té com a objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així 
com d’atenció a la vellesa.

II. Que l’objecte que es pretén subvencionar correspon al suport 
desenvolupament del projecte “Escola de cuidadors”, que pretén donar suport i 
formació a les famílies que tenen cura a casa d’una persona dependent.
 

III. Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat 
creat per la D
pública a la demarcació de Girona i que, entre les seves competències, 
comprèn la promoció i protecció de la salut de la ciutadania.
 

IV. Que L’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut té dins de
foment de projectes destinats els col·lectius de persones vulnerables amb la 
finalitat d’ajudar a que adquireixin una qualitat de vida fonamentada en el 
benestar físic, mental i social a través de metodologies innovadores i basades 
en evidència científica.

 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
 
PACTES  
 
Primer.  Dipsalut i Edat 3, SCCL estableixen un Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “Escola de cuidadors 
que té un pressupost total de 40.000 
per l’entitat i que inclou com a conceptes subvencionables: els professionals, el 
material i la publicitat i difusió.
 
Segon.  Dipsalut es compromet a col·
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de 
quaranta mil € (40.000,00 
(40.000,00 €). Aquesta quantitat es farà efectiva 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EDAT 3 SC CL PEL 
FINANÇAMENT DEL PROJECTE “ ESCOLA DE CU IDADORS 

Organisme Autònom de Salut Pública  de la Diputació de Girona
Dipsalut , amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu president, el 

senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord 
de Consell Rector de 28 de juliol de 2015 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor 
Jordi Batllori i Nouvilas. 

Edat 3, SCCL , amb CIF F17346081, representada pel seu president, el 
senyor Albert Pérez i Terré, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de la Junta de 
19 de novembre de 2011. 

Que la Edat 3, SCCL és un entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que 
té com a objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així 
com d’atenció a la vellesa. 

Que l’objecte que es pretén subvencionar correspon al suport 
desenvolupament del projecte “Escola de cuidadors”, que pretén donar suport i 
formació a les famílies que tenen cura a casa d’una persona dependent.

Que 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 competències, 
comprèn la promoció i protecció de la salut de la ciutadania.

Que L’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut té dins de
foment de projectes destinats els col·lectius de persones vulnerables amb la 
finalitat d’ajudar a que adquireixin una qualitat de vida fonamentada en el 
benestar físic, mental i social a través de metodologies innovadores i basades 

evidència científica. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:

Dipsalut i Edat 3, SCCL estableixen un Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “Escola de cuidadors - Garrotxa” per els 
que té un pressupost total de 40.000 €, de conformitat amb la documentació aportada 
per l’entitat i que inclou com a conceptes subvencionables: els professionals, el 
material i la publicitat i difusió. 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb Edat 3, SCCL 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de 

(40.000,00 €), que representa un 100,00 % de la base subvencionable 
). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EDAT 3 SC CL PEL 
IDADORS - GARROTXA” SAE 

de la Diputació de Girona , en 
representat pel seu president, el 

senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord 
etari de Dipsalut, senyor 

representada pel seu president, el 
senyor Albert Pérez i Terré, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de la Junta de 

Que la Edat 3, SCCL és un entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que 
té com a objectiu la prestació de treballs d’assistència i serveis socials, així 

Que l’objecte que es pretén subvencionar correspon al suport econòmic per al 
desenvolupament del projecte “Escola de cuidadors”, que pretén donar suport i 
formació a les famílies que tenen cura a casa d’una persona dependent. 

Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat 
iputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut 

pública a la demarcació de Girona i que, entre les seves competències, 
comprèn la promoció i protecció de la salut de la ciutadania. 

Que L’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut té dins dels seus objectius el 
foment de projectes destinats els col·lectius de persones vulnerables amb la 
finalitat d’ajudar a que adquireixin una qualitat de vida fonamentada en el 
benestar físic, mental i social a través de metodologies innovadores i basades 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents: 

Dipsalut i Edat 3, SCCL estableixen un Conveni de col·laboració per al 
Garrotxa” per els anys 2016 i 2017, 

, de conformitat amb la documentació aportada 
per l’entitat i que inclou com a conceptes subvencionables: els professionals, el 

laborar econòmicament amb Edat 3, SCCL 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de 

), que representa un 100,00 % de la base subvencionable 
de la manera següent: 



 

Anualitat  
subvencionable

2016 
2017 
Total 

 
Tercer.  El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària
4/3110/47901 (Subvenció a Edat 3 SCCL).
 
Quart . Edat 3 SCCL, es compromet a dur a terme les accions establertes al projecte “ 
Escola de cuidadors
 
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 Edat 3 SCCL presentarà una memòria detallada de l’activitat duta a terme al 
final de cada un dels exercicis econòmics, 2016 i 2017. La seva justificació es farà 
mitjançant el compte justificatiu simplificat 
de Dipsalut, i que ha de contenir:
 

• Memòria justificativa detallada del projecte,
• Una relació cl

identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura, en el cas de despeses de personal un certificat del 
nom i cognoms del personal adscrit i el seu perc
projecte, 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
documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada.

• Justificació de les hores invertides, relacionant les accions i la seva durada, de 
forma individualitzada per a cada un dels treballadors assignats a l’encàrrec.

 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost 
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud: professionals, material i publicitat 
i difusió, i que s’hagin meritat durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, 
encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de 
justificació.   
 
Sisè.   Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, la verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari
quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació, amb l’advertència que si no  presenta la documentació requerida, el 
president li revocarà la subvenció.
 
Setè.  S’haurà de justificar l’import
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 do
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. 
 
La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
23 de febrer de 2017 i la subvenció corresponent a l’anualitat 
com a màxim el dia 23 de febrer de 2018. Aquesta subvenció serà compatible amb 
altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació.
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Base 
subvencionable  

Import atorgat  % Base 
subvencionable

20.000,00 € 20.000,00 € 100,00 %
20.000,00 € 20.000,00 € 100,00 %
40.000,00 € 40.000,00 € 100

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària
4/3110/47901 (Subvenció a Edat 3 SCCL). 

Edat 3 SCCL, es compromet a dur a terme les accions establertes al projecte “ 
Escola de cuidadors- Garrotxa” 

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 Edat 3 SCCL presentarà una memòria detallada de l’activitat duta a terme al 

un dels exercicis econòmics, 2016 i 2017. La seva justificació es farà 
mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model disponible al web corporatiu 

que ha de contenir: 

Memòria justificativa detallada 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, en el cas de despeses de personal un certificat del 
nom i cognoms del personal adscrit i el seu percentatge de dedicació a aquest 
projecte, 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
documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada.
Justificació de les hores invertides, relacionant les accions i la seva durada, de 
forma individualitzada per a cada un dels treballadors assignats a l’encàrrec.

despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost 
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud: professionals, material i publicitat 
i difusió, i que s’hagin meritat durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, 

cara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de 

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 o ampliï la 
informació, amb l’advertència que si no  presenta la documentació requerida, el 
president li revocarà la subvenció. 

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.  

La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
23 de febrer de 2017 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar 
com a màxim el dia 23 de febrer de 2018. Aquesta subvenció serà compatible amb 
altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació. 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 72 

% Base 
subvencionable  

Data límit 
justificació 

100,00 % 23 febrer 2017 
100,00 % 23 febrer 2018 
100,00 %  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  

Edat 3 SCCL, es compromet a dur a terme les accions establertes al projecte “ 

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 Edat 3 SCCL presentarà una memòria detallada de l’activitat duta a terme al 

un dels exercicis econòmics, 2016 i 2017. La seva justificació es farà 
segons model disponible al web corporatiu 

assificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura, en el cas de despeses de personal un certificat del 

entatge de dedicació a aquest 
projecte, 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. 
Justificació de les hores invertides, relacionant les accions i la seva durada, de 
forma individualitzada per a cada un dels treballadors assignats a l’encàrrec. 

despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost 
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud: professionals, material i publicitat 
i difusió, i que s’hagin meritat durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, 

cara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de 

Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis 
que dins del termini de 

quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació, amb l’advertència que si no  presenta la documentació requerida, el 

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 

cumentació justificativa, la despesa acreditada 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
2016 s’haurà de justificar 

com a màxim el dia 23 de febrer de 2018. Aquesta subvenció serà compatible amb 



 

No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si 
s’escau la revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Vuitè.  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 de la data de 
finalització del termini de justificació establert a la convocatòria. Les peticions 
pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi 
una resolució expressa en sentit contrari que, en aquest, l’òrgan competent per 
resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la presidència de Dipsalut.
 
Novè. Quan, a co
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 
obligat a reintegrar
d’aquest conveni.
 
Desè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Edat 3, SCCL 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut 
amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. 
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Edat 3, SCCL s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el 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
 
Onzè. Edat 3, SCCL, amb el suport i l’assessorament de Dipsalut, es compromet a 
continuar el  procés d’adaptació del projecte al marc substantiu de Dipsalut i a aplicar 
el model d’avaluació
 
Dotzè.  Qualsevol projecte de recerca o avaluació o publicació en el marc del projecte “ 
Escola de cuidadors 
l’organisme hi constarà com a impulsor i finançador, amb la partic
del seu equip tècnic de Polítiques i Promoció de la Salut.
 
Tretzè.  Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració d
finalista. 
 
Catorzè.  La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
al  31 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Quinzè.  No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, 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.
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No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
lació d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si 

s’escau la revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la 
ció 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 a la convocatòria. Les peticions 
pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi 
una resolució expressa en sentit contrari que, en aquest, l’òrgan competent per 
resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la presidència de Dipsalut.

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 
obligat a reintegrar-ne l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora 

i. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Edat 3, SCCL 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut 
amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Edat 3, SCCL s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

t d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el 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.

Edat 3, SCCL, amb el suport i l’assessorament de Dipsalut, es compromet a 
continuar el  procés d’adaptació del projecte al marc substantiu de Dipsalut i a aplicar 
el model d’avaluació que aquest proposi. 

Qualsevol projecte de recerca o avaluació o publicació en el marc del projecte “ 
Escola de cuidadors – Garrotxa”, es farà de forma col·laborativa amb Dipsalut i 
l’organisme hi constarà com a impulsor i finançador, amb la partic
del seu equip tècnic de Polítiques i Promoció de la Salut. 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració d

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
al  31 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 

te, i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
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No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
lació d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si 

s’escau la revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la 
ció 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 a 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, l’òrgan competent per 
resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la presidència de Dipsalut. 

nseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 

ne l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Edat 3, SCCL 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut 
amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Edat 3, SCCL s’haurà de coordinar amb 

t d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 
percebre, amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament 

, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

Edat 3, SCCL, amb el suport i l’assessorament de Dipsalut, es compromet a 
continuar el  procés d’adaptació del projecte al marc substantiu de Dipsalut i a aplicar 

Qualsevol projecte de recerca o avaluació o publicació en el marc del projecte “ 
Garrotxa”, es farà de forma col·laborativa amb Dipsalut i 

l’organisme hi constarà com a impulsor i finançador, amb la participació i assessoria 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
al  31 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 

 



 

Setzè. 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 activ
de la utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
Dissetè.  Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La 
jurisdicció contenciosa administrativa és la compet
litigioses que puguin suscitar
 
Divuitè.  El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern
atorga una subvenció superior a 10.000 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficia
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.
 
Dinovè.   Les persones de l’entitat beneficiària de conformita
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta.

e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condici
d’interessos. 

f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.

h) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

i) La bona fe. 
j) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 

raó del càrrec o que pu
k) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

l’exercici de les seves competències.
 
L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions.
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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. 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La 
jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions 
litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni.

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest  sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 € està obligat a comunicar a
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

ris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

eixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
eu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de subvencions. 
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Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar 

itats a les quals es comprometen i, especialment, 
de la utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
ral de subvencions, el reglament que la 

desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La 

ent per resoldre les qüestions 
se entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni. 

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de 
, i en aquest  sentit si se li 

està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

ri és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 

anuals o bé, almenys el 
subvencions o ajuts públics, 

), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut. 

t amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

ris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
onada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
gui comprometre l’execució de les seves funcions. 

Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
eu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 



 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les 
dates que s’assenyalen.
 
Girona,_________________
_ 
Dipsalut 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
  
El president , p.d.
 
Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari  
 
 
 

12. 2016/954 – Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència
per al conveni de col·laboració 
Superior de Investigaciones Cientificas, par a la f inanciació del projecte 
Mosquit Alert de Ciència Ciutadana per millorar la investigació i la gestió de 
mosquits vectors a la prov
d’Estudis avançats de Blanes (CEAB

 
El president explica que a
projecte de ciència ciutadana 
es podrà anar sabent on hi ha mosquits tigre i com s’expandeixen per acabar 
generant models predictius per a altres ciutats
és un projecte del CSIC (C
per un import total de 60.500
 
La vocal senyora Cantenys demana concreció sobre el finançament d’aquest projecte.
 
El gerent informa que el projecte és molt gran i inclou diverses entitats i 
administracions, però Dipsalut s’ha volgut centrar
inclou la creació dels models predictius, és a dir, la propagació del mosquit tigre en 
una localitat, en aquest cas 
que serveixi de base científica a altres ajuntaments afectats
conscienciar a la ciutadania sobre aquesta problemàtica.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El 17 de febrer de 2016 l’Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, d’ara endavant CSIC, amb NIF. 
16/1298, va sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència publica per dur a terme 
el projecte Mosquito Alert
 
El 22 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 16/1333, el CSIC va presentar una 
esmena de l’esmentada sol·licituds indicant finalment una despesa de 60.500,00 
euros. 
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I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les 
dates que s’assenyalen. 

Girona,______________________

Josep M. Corominas i Barnadas

El president , p.d. 

Jordi Batllori i Nouvilas 

Girona,______________________
___ 
Edat 3, SCCL  
 
Albert Pérez i Terré
President 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència
per al conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, par a la f inanciació del projecte 
Mosquit Alert de Ciència Ciutadana per millorar la investigació i la gestió de 
mosquits vectors a la prov íncia de Girona., Execució a Càrrec del Centre 
d’Estudis avançats de Blanes (CEAB -CSIC). SAE 2016/4. Blanes

El president explica que aquesta és una subvenció que proposa participar en el 
projecte de ciència ciutadana “Mosquit Alert” on, a través d’una apli
es podrà anar sabent on hi ha mosquits tigre i com s’expandeixen per acabar 
generant models predictius per a altres ciutats, la prova pilot es farà a Girona. A
és un projecte del CSIC (Centre Superior d’Investigació Científica)
per un import total de 60.500,00 €  

La vocal senyora Cantenys demana concreció sobre el finançament d’aquest projecte.

El gerent informa que el projecte és molt gran i inclou diverses entitats i 
però Dipsalut s’ha volgut centrar en el finançament de 

la creació dels models predictius, és a dir, la propagació del mosquit tigre en 
una localitat, en aquest cas a la ciutat de Girona, per tal de crear un model d’expansió 
que serveixi de base científica a altres ajuntaments afectats, a més

la ciutadania sobre aquesta problemàtica. 

Finalitzen les intervencions. 

El 17 de febrer de 2016 l’Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, d’ara endavant CSIC, amb NIF. Q2818002D, amb registre d’entrada 

citar una subvenció exclosa de concurrència publica per dur a terme 
Mosquito Alert que s’inicia el març de 2016 i finalitza el març del 2018.

El 22 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 16/1333, el CSIC va presentar una 
da sol·licituds indicant finalment una despesa de 60.500,00 
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I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les 

Girona,______________________

 

Albert Pérez i Terré 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència  
entre Dipsalut i l’Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas, par a la f inanciació del projecte 
Mosquit Alert de Ciència Ciutadana per millorar la investigació i la gestió de 

íncia de Girona., Execució a Càrrec del Centre 
CSIC). SAE 2016/4. Blanes  

questa és una subvenció que proposa participar en el 
aplicació per a mòbils, 

es podrà anar sabent on hi ha mosquits tigre i com s’expandeixen per acabar 
pilot es farà a Girona. Aquest 

ientífica), conveni binaual 

La vocal senyora Cantenys demana concreció sobre el finançament d’aquest projecte. 

El gerent informa que el projecte és molt gran i inclou diverses entitats i 
en el finançament de la part que 

la creació dels models predictius, és a dir, la propagació del mosquit tigre en 
la ciutat de Girona, per tal de crear un model d’expansió 

és també servirà per 

El 17 de febrer de 2016 l’Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
amb registre d’entrada 

citar una subvenció exclosa de concurrència publica per dur a terme 
que s’inicia el març de 2016 i finalitza el març del 2018. 

El 22 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 16/1333, el CSIC va presentar una 
da sol·licituds indicant finalment una despesa de 60.500,00 



 

El Cap de l’àrea de Protecció de la Salut el 25 de febrer de 2016, va emetre un 
informe favorable indicant que l’estratègia que proposa el projecte presentat pel CSIC 
implica la potenciació de mètodes de ciència ciutadana mitjançant la plataforma 
AtrapaelTigre, en combinació amb l’adquisició de dades de gestió cientifico
i la generació de models predictius que incorporin tota aquesta informació a la 
demarcació de Girona..
 
Atès que l’activitat  és necessària i d’interès públic
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
subvencions amb caràcter excepcional i que acreditin raons d’interès públic, es 
proposa concedir l’ajut segons el detall següent:
 

Període previst per a l’actuació

Pressupost l’actuació 
Import que es sol·licita a Dipsalut
Import de les despeses subvencionables*

% subvencionat sobre la base subvencionable
Import subvencionat per Dipsalut
*Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost
 
Atès que l’esmentat projecte té caràcter plurianual
l’àrea de protecció es farà 
 

 
Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en 
sessió ordinària número 2015/9, que va ten
delegar en la Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no s
superior a tres anys. 
 
Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
superior al límit de 20.000 
2015, en vista de les competències que li atribueix l’article 10 els Estatuts de Dipsalut, 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal
favorables de la resta dels membres presents, l’adopció del següent
 
 

Anualitat 

 
Base 

Subvenciona
ble anual

2016 
30.000 €

2017 
30.500 €
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El Cap de l’àrea de Protecció de la Salut el 25 de febrer de 2016, va emetre un 
informe favorable indicant que l’estratègia que proposa el projecte presentat pel CSIC 

ó de mètodes de ciència ciutadana mitjançant la plataforma 
AtrapaelTigre, en combinació amb l’adquisició de dades de gestió cientifico
i la generació de models predictius que incorporin tota aquesta informació a la 
demarcació de Girona.. 

l’activitat  és necessària i d’interès públic, d’acord amb l’article 22 c) de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions en què es poden  atorgar 
subvencions amb caràcter excepcional i que acreditin raons d’interès públic, es 

edir l’ajut segons el detall següent: 

PROPOSTA DE SUPORT ECONÒMIC 
Període previst per a l’actuació De l’1 de març de 2016 al 31 

Import que es sol·licita a Dipsalut 
ubvencionables* 

% subvencionat sobre la base subvencionable 
Import subvencionat per Dipsalut 
*Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost 

Atès que l’esmentat projecte té caràcter plurianual,  la quantitat proposada pel cap de 
l’àrea de protecció es farà efectiva de la manera següent: 

Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en 
sessió ordinària número 2015/9, que va tenir lloc el 28 de juliol de 2015, va acordar 
delegar en la Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els 20.000,00 € i la seva durada no sigui 

Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
superior al límit de 20.000 € establert a l’acord del Consell Rector de 28 de juliol de 

a de les competències que li atribueix l’article 10 els Estatuts de Dipsalut, 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas
favorables de la resta dels membres presents, l’adopció del següent

Subvenciona
ble anual  

 
Import  

Concedit 
anual 

 
% Base 

Subvencionable 
anual 

subvencionable

€ 30.000 € 100,00 % 
1 març 2016 

febrer 2017

€ 30.500 € 100,00 % 
1 març 2017 

març 2018
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El Cap de l’àrea de Protecció de la Salut el 25 de febrer de 2016, va emetre un 
informe favorable indicant que l’estratègia que proposa el projecte presentat pel CSIC 

ó de mètodes de ciència ciutadana mitjançant la plataforma 
AtrapaelTigre, en combinació amb l’adquisició de dades de gestió cientifico-tècniques 
i la generació de models predictius que incorporin tota aquesta informació a la 

, d’acord amb l’article 22 c) de la 
en què es poden  atorgar 

subvencions amb caràcter excepcional i que acreditin raons d’interès públic, es 

De l’1 de març de 2016 al 31 
de març del 2018 

60.500,00 € 
60.500,00 € 
60.500,00 € 

100,00 % 
60.500,00 € 

a quantitat proposada pel cap de 

Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en 
ir lloc el 28 de juliol de 2015, va acordar 

delegar en la Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 

€ i la seva durada no sigui 

Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
€ establert a l’acord del Consell Rector de 28 de juliol de 

a de les competències que li atribueix l’article 10 els Estatuts de Dipsalut, 
enyor Lluc Salellas i els vots 

favorables de la resta dels membres presents, l’adopció del següent 

Periodes 
subvencionable  

 
data de 

justificació 

1 març 2016 – 28 
febrer 2017 

3 maig de 
2017 

1 març 2017 – 31 
març 2018 

2 de maig 
de 2018 



 

 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de c
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
quantitat total de seixanta mil cinc
per l’execució del projecte
 

Expedient 

2016/954 
Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC

Projecte Mosquit Alert 

Període subvencionable total

Base subvencionable 
(*) 

60.500,00 € 

Total concedit
*Despeses subvencionables declarades en el pressupost

Detall anualitats:  

 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
anterior, de trenta mil euros (30.000
Foment d’organismes públics estat
l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del crèdit adequat i suficient
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Orde
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu ( www.dipsalut.cat) , que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’a
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió  de la factura, el detall d’altres ingressos 

anualitat 

 
Base 

Subvencionable 
anual  

2016 
30.000 €

2017 
30.500 €
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text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, amb NIF. 

seixanta mil cinc-cents euros (60.500,00 €) que consta en l’annex 1 
per l’execució del projecte Mosquit Alert, segons el detall següent: 

Beneficiari 
Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC 

Objecte  

Subvenció 

Període subvencionable total  De l’1 de març de 2016 fins el 31 de març 
de 2018

% 
 subvencionat Import concedit

100.00% 60.500,00 

Total concedit 60.500,00 
*Despeses subvencionables declarades en el pressupost 

Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
anterior, de trenta mil euros (30.000,00 €)  amb càrrec a l’aplicació 
Foment d’organismes públics estatals, del pressupost de Dipsalut d’enguany, i per 
l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del crèdit adequat i suficient

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu ( 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 d’emissió  de la factura, el detall d’altres ingressos 

Base 
Subvencionable 

 

 
Import 

concedit anual 

 
% Base 

Subvencionable 
anual 

€ 30.000 € 100,00 % 

€ 30.500 € 100,00 % 
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ol·laboració entre Dipsalut i l’Agencia Estatal 
NIF. Q2818002D per la 

) que consta en l’annex 1 

NIF 

Q2818002D 

De l’1 de març de 2016 fins el 31 de març 
de 2018 

Import concedit  

60.500,00 € 

60.500,00 € 

Autoritzar i comprometre la despesa, d’acord amb la periodificació de l’apartat 
àrrec a l’aplicació 5/3110/42300 

, del pressupost de Dipsalut d’enguany, i per 
l’anualitat 2017 condicionar l’aprovació a  l’existència del crèdit adequat i suficient 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
nança general de subvencions de la Diputació 

i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu ( www.dipsalut.cat) , que ha de contenir una 

ctivitat o 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, el detall d’altres ingressos 

Periodes 
subvencionable 

 
data de 

justificac
ió 

1 març 2016 – 28 
febrer 2017 

3 maig de 
2017 

1 març 2017 – 31 
març 2018 

2 de maig 
de 2018 



 

o subvencions que hagin finançat l’
seva procedència  
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació.
 
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el c
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 acredit
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació.   
 
Cinquè. Preveure la possibilitat que l’
Investigaciones Científicas 
cada periode subvencionable
sol·licitud a Dipsalut  per part de l’
Científicas qui decidirà o desestimarà discrecionalment la proposta
de la petició. 
 
Sisè. Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta 
incidència en la justificació de la subvenció
 
Setè. Comunicar aquest acord a 
Científicas i al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
 

12.1. Annex1 
 
CONVENIO DE COLABOR
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PA RA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MOSQUITO ALERT DE CIENCIA  CIUDADANA 
PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN DE MOSQU ITOS 
VECTORES EN LA PROVINCIA DE GIRONA. EJE
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES (CEAB
 

 
De una parte, el Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputa ción de 
Girona , en adelante 
el señor Josep M. Corominas y Barnadas, en virtud de las facultades que le otorga el 
acuerdo del Consejo Rector de 7 de junio de 2016 y asistido por el secretario de 
Dipsalut, el señor Jordi Batllori y Nouvilas.
Y de otra, la Agencia Estatal Conse
adelante CSIC, con NIF 
Organización y Relaciones Institucionales, don José Ramón Urquijo Goitia, de acuerdo 
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o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 

ist, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació. 

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el c
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 acredit
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 

Preveure la possibilitat que l’Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas sol·liciti una bestreta del 50,00% de l’import

periode subvencionable,  després de la signatura d’aquest conveni i prèvia 
a Dipsalut  per part de l’Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 
qui decidirà o desestimarà discrecionalment la proposta

Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al president  per resoldre qualsevol 
incidència en la justificació de la subvenció 

Comunicar aquest acord a l’Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 
i al Centre d’Estudis Avançats de Blanes.” 

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN ENTRE DIPSALUT Y LA AGENCIA ESTATAL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PA RA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MOSQUITO ALERT DE CIENCIA  CIUDADANA 
PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN DE MOSQU ITOS 
VECTORES EN LA PROVINCIA DE GIRONA. EJE CUCIÓN A CARGO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES (CEAB -CSIC). SAE 2016/4.

Entidades que intervienen 

el Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputa ción de 
, en adelante Dipsalut , con NIF Q1700565C, representado por su Pre

el señor Josep M. Corominas y Barnadas, en virtud de las facultades que le otorga el 
acuerdo del Consejo Rector de 7 de junio de 2016 y asistido por el secretario de 
Dipsalut, el señor Jordi Batllori y Nouvilas. 

la Agencia Estatal Conse jo Superior de Investigaciones Científicas
adelante CSIC, con NIF Q2818002D, representada por su vicepresidente de 
Organización y Relaciones Institucionales, don José Ramón Urquijo Goitia, de acuerdo 
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activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 

ist, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 

El centre gestor comprovarà i verificarà la 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 

Agencia Estatal Consejo Superior de 
de l’import corresponent a 

després de la signatura d’aquest conveni i prèvia 
Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 

qui decidirà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració 

Facultar el president 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 

al president  per resoldre qualsevol 

Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones 

ACIÓN ENTRE DIPSALUT Y LA AGENCIA ESTATAL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PA RA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO MOSQUITO ALERT DE CIENCIA  CIUDADANA 
PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN DE MOSQU ITOS 

CUCIÓN A CARGO DEL 
CSIC). SAE 2016/4. 

el Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputa ción de 
representado por su Presidente, 

el señor Josep M. Corominas y Barnadas, en virtud de las facultades que le otorga el 
acuerdo del Consejo Rector de 7 de junio de 2016 y asistido por el secretario de 

jo Superior de Investigaciones Científicas , en 
representada por su vicepresidente de 

Organización y Relaciones Institucionales, don José Ramón Urquijo Goitia, de acuerdo 



 

con la resolución de delegación de competencias, de 
el presidente del CSIC (BOE 19
 
Manifiestan 
I. Que CEAB-CSIC, desarrolla el proyecto Mosquito Alert. Un proyecto de ciencia 
ciudadana para mejorar la investigación y la gestión de los mosquitos vectores de 
enfermedades globales (dengue, chikungunya, Zika), destinado a mejorar la gestión y 
desarrollar modelos predictivos de la presencia de estos vectores.
II. Que el proyecto Mosquito Alert en la demarcación de Girona tiene como objetivo 
mejorar la gestión y desarrol
mosquitos vectores, a lo largo del periodo 2016
dispersión de Dengue, Chikungunya y Zika (virus), con una aproximación basada en la 
ciencia ciudadana. Quiere desarro
información sobre los puntos de cría más relevantes y desarrollar nuevos mapas y 
modelos de riesgo. Estas acciones son necesarias y efectivas para evitar y disminuir la 
presencia y el peligro de transmisión de enf
actividad de interés público.
III. Que Dipsalut, mediante su área Protección de la Salud, realiza y fomenta 
actuaciones e intervenciones con el objetivo de reducir los riesgos de origen químico, 
físico o biológico para la
medio y atenuar las consecuencias de las posibles plagas si estas llegan a 
manifestarse. 
 
En virtud de todo ello, formalizan el presente Convenio con sujeción a los siguientes
 
Pactos 
 
Primero . Este convenio tiene por objeto regular las condiciones en que se llevará a 
cabo el proyecto Mosquito Alert de ciencia ciudadana para mejorar la investigación y la 
gestión del mosquito tigre en la demarcación de Girona, con un presupuesto total de 
gastos de 60.500,00 euros, que comprende el período del 1 de marzo de 2016 hasta 
31 de marzo de 2018, tal y como consta en el proyecto presentado.
 
Segundo.  Dipsalut se compromete a colaborar económicamente con la Agencia 
Estatal Consejo Superior Investigaciones
objetivos de este convenio mediante la aportación económica de sesenta mil 
quinientos euros (60.500,00 
100.00% de financiación. Esta cantidad se hará efectiva de l
 

 
 
Tercero . El apoyo económico se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria de Dipsalut 5/3110/42300 
 

anualidad 

 
Base 

Subvencionable 
anual 

2016 
30.000 € 

2017 
30.500 € 
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con la resolución de delegación de competencias, de 12 de julio de 2012, dictada por 
el presidente del CSIC (BOE 19-7-2012).  

CSIC, desarrolla el proyecto Mosquito Alert. Un proyecto de ciencia 
ciudadana para mejorar la investigación y la gestión de los mosquitos vectores de 

dades globales (dengue, chikungunya, Zika), destinado a mejorar la gestión y 
desarrollar modelos predictivos de la presencia de estos vectores.
II. Que el proyecto Mosquito Alert en la demarcación de Girona tiene como objetivo 
mejorar la gestión y desarrollar modelos predictivos de la presencia y dispersión de 
mosquitos vectores, a lo largo del periodo 2016-2018 en el contexto de procesos de 
dispersión de Dengue, Chikungunya y Zika (virus), con una aproximación basada en la 
ciencia ciudadana. Quiere desarrollar una plataforma de gestión, mejorar la 
información sobre los puntos de cría más relevantes y desarrollar nuevos mapas y 
modelos de riesgo. Estas acciones son necesarias y efectivas para evitar y disminuir la 
presencia y el peligro de transmisión de enfermedades. Por tanto, se trata una 
actividad de interés público. 
III. Que Dipsalut, mediante su área Protección de la Salud, realiza y fomenta 
actuaciones e intervenciones con el objetivo de reducir los riesgos de origen químico, 
físico o biológico para la salud de las personas, e incrementar el nivel de salubridad del 
medio y atenuar las consecuencias de las posibles plagas si estas llegan a 

En virtud de todo ello, formalizan el presente Convenio con sujeción a los siguientes

. Este convenio tiene por objeto regular las condiciones en que se llevará a 
cabo el proyecto Mosquito Alert de ciencia ciudadana para mejorar la investigación y la 
gestión del mosquito tigre en la demarcación de Girona, con un presupuesto total de 

de 60.500,00 euros, que comprende el período del 1 de marzo de 2016 hasta 
31 de marzo de 2018, tal y como consta en el proyecto presentado.

Dipsalut se compromete a colaborar económicamente con la Agencia 
Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas para que pueda cumplir los 
objetivos de este convenio mediante la aportación económica de sesenta mil 
quinientos euros (60.500,00 €), repartidos en dos anualidades, que representa el 
100.00% de financiación. Esta cantidad se hará efectiva de la siguiente manera:

. El apoyo económico se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria de Dipsalut 5/3110/42300 Fomento de organismos públicos estatales

Subvencionable 

 
Importe 

concedido anual 

 
% Base 

Subvencionable 
anual 

 30.000 € 100,00 % 
1 marzo 2016 

 30.500 € 100,00 % 
1 marzo 2017 

Acta CR 07/06/16 – Pàg. 79 

12 de julio de 2012, dictada por 

CSIC, desarrolla el proyecto Mosquito Alert. Un proyecto de ciencia 
ciudadana para mejorar la investigación y la gestión de los mosquitos vectores de 

dades globales (dengue, chikungunya, Zika), destinado a mejorar la gestión y 
 

II. Que el proyecto Mosquito Alert en la demarcación de Girona tiene como objetivo 
lar modelos predictivos de la presencia y dispersión de 

2018 en el contexto de procesos de 
dispersión de Dengue, Chikungunya y Zika (virus), con una aproximación basada en la 

llar una plataforma de gestión, mejorar la 
información sobre los puntos de cría más relevantes y desarrollar nuevos mapas y 
modelos de riesgo. Estas acciones son necesarias y efectivas para evitar y disminuir la 

ermedades. Por tanto, se trata una 

III. Que Dipsalut, mediante su área Protección de la Salud, realiza y fomenta 
actuaciones e intervenciones con el objetivo de reducir los riesgos de origen químico, 

salud de las personas, e incrementar el nivel de salubridad del 
medio y atenuar las consecuencias de las posibles plagas si estas llegan a 

En virtud de todo ello, formalizan el presente Convenio con sujeción a los siguientes 

. Este convenio tiene por objeto regular las condiciones en que se llevará a 
cabo el proyecto Mosquito Alert de ciencia ciudadana para mejorar la investigación y la 
gestión del mosquito tigre en la demarcación de Girona, con un presupuesto total de 

de 60.500,00 euros, que comprende el período del 1 de marzo de 2016 hasta 
31 de marzo de 2018, tal y como consta en el proyecto presentado. 

Dipsalut se compromete a colaborar económicamente con la Agencia 
Científicas para que pueda cumplir los 

objetivos de este convenio mediante la aportación económica de sesenta mil 
€), repartidos en dos anualidades, que representa el 

a siguiente manera: 

. El apoyo económico se hará efectivo con cargo a la aplicación 
Fomento de organismos públicos estatales 

Periodos 
subvencionables 

 
fecha de 
justificaci

ón 

1 marzo 2016 – 28 
febrero 2017 

3 mayo 
de 2017 

1 marzo 2017 – 31 
marzo 2018 

2 de 
mayo de 

2018 



 

Cuarto . Se prevé la posibilidad  que
Investigaciones Científicas solicite un anticipo del 50,00% del importe correspondiente 
a cada periodo subvencionable, y en este caso, será necesario presentar la solicitud a 
Dipsalut quien otorgará o desestimará dis
valoración de la petición.
 
Quinto . Se condiciona la entrega de la subvención, que es compatible con otras 
ayudas, al cumplimiento de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Girona vigente y su justifica
el modelo disponible en la web corporativa de Dipsalut. Dicha cuenta justificativa se 
presentará al final de cada periodo subvencionable  de acuerdo con lo indicado en el 
pacto segundo de este conven

- Una memoria técnica detallada de la actividad llevada a cabo, una por la actividad 
desarrollada en la anualidad 2016
desarrollada hasta el final de periodo de vigencia del convenio 
- Una relación clasificada de los gastos de la actividad o proyecto, con identificación 
del proveedor, número de documento, importe, concepto y fecha de emisión de la 
factura; en el caso de gastos de personal un certificado del nombre y ape
personal adscrito y su porcentaje de dedicación a este proyecto, y el detalle de 
otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad o proyecto con 
identificación del importe y su procedencia. Igualmente, se deberá presentar una 
memoria técnica de las actuaciones llevadas a cabo en formato digital y en soporte 
papel. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos incluidos y declarados en el 
presupuesto de gastos presentado en el momento de la solicitud y que se hayan 
devengado durante
sido efectivamente pagados antes de la finalización del periodo de justificación.
 
Sexto.  Se deberá justificar el importe total del gasto subvencionable. Si el coste del 
objeto subvenciona
cuantía otorgada. Por otra parte, se reducirá proporcionalmente la subvención 
concedida en el supuesto de que, cuando se aporte la documentación justificativa, el 
gasto acreditado sea inferio
ningún cambio de destino.
La subvención deberá justificarse dentro de los plazos indicados en el pacto segundo 
de este convenio.
No justificar la actuación en tiempo establecido y con las condiciones 
motivará la anulación de oficio de las aportaciones pendientes y la obligación de 
reintegro en caso de que se hubiera adelantado su pago.
 
Séptimo . Dipsalut comprobará que la documentación justificativa se presente en los 
plazos fijados, la verif
que dentro del plazo de 15 días hábiles subsane los defectos, complete la 
documentación o amplíe la información, con la advertencia de que si no presenta la 
documentación requerida, se le revo
 
Octavo . Dipsalut se reserva la facultad de verificar, por los medios que estime 
convenientes, el desempeño del proyecto, ya que la subvención desde su inicio tiene 
la consideración de finalista.
 
Noveno . Cuando, a consecuencia de la an
subvención, el importe definitivo de esta subvención fuera inferior al importe pagado, el 
perceptor estará obligado a reintegrar el exceso, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reguladora de este convenio.
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. Se prevé la posibilidad  que la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas solicite un anticipo del 50,00% del importe correspondiente 
a cada periodo subvencionable, y en este caso, será necesario presentar la solicitud a 
Dipsalut quien otorgará o desestimará discrecionalmente la propuesta, previa 
valoración de la petición. 

. Se condiciona la entrega de la subvención, que es compatible con otras 
ayudas, al cumplimiento de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Girona vigente y su justificación mediante la cuenta justificativa simplificada según 
el modelo disponible en la web corporativa de Dipsalut. Dicha cuenta justificativa se 
presentará al final de cada periodo subvencionable  de acuerdo con lo indicado en el 
pacto segundo de este convenio, y se deberá anexar: 

Una memoria técnica detallada de la actividad llevada a cabo, una por la actividad 
desarrollada en la anualidad 2016-2017, y otra memoria final de la actividad total 
desarrollada hasta el final de periodo de vigencia del convenio 

Una relación clasificada de los gastos de la actividad o proyecto, con identificación 
del proveedor, número de documento, importe, concepto y fecha de emisión de la 
factura; en el caso de gastos de personal un certificado del nombre y ape
personal adscrito y su porcentaje de dedicación a este proyecto, y el detalle de 
otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad o proyecto con 
identificación del importe y su procedencia. Igualmente, se deberá presentar una 

ria técnica de las actuaciones llevadas a cabo en formato digital y en soporte 

Se consideran gastos subvencionables aquellos incluidos y declarados en el 
presupuesto de gastos presentado en el momento de la solicitud y que se hayan 
devengado durante el plazo previsto en el objeto de la convocatoria, aunque no hayan 
sido efectivamente pagados antes de la finalización del periodo de justificación.

Se deberá justificar el importe total del gasto subvencionable. Si el coste del 
objeto subvencionado finalmente resulta superior, la subvención se mantendrá en la 
cuantía otorgada. Por otra parte, se reducirá proporcionalmente la subvención 
concedida en el supuesto de que, cuando se aporte la documentación justificativa, el 
gasto acreditado sea inferior al fijado como gasto subvencionable. Será inadmisible 
ningún cambio de destino. 
La subvención deberá justificarse dentro de los plazos indicados en el pacto segundo 
de este convenio. 
No justificar la actuación en tiempo establecido y con las condiciones 
motivará la anulación de oficio de las aportaciones pendientes y la obligación de 
reintegro en caso de que se hubiera adelantado su pago. 

. Dipsalut comprobará que la documentación justificativa se presente en los 
plazos fijados, la verificará formalmente y, en su caso, requerirá al beneficiario para 
que dentro del plazo de 15 días hábiles subsane los defectos, complete la 
documentación o amplíe la información, con la advertencia de que si no presenta la 
documentación requerida, se le revocará la subvención. 

. Dipsalut se reserva la facultad de verificar, por los medios que estime 
convenientes, el desempeño del proyecto, ya que la subvención desde su inicio tiene 
la consideración de finalista. 

. Cuando, a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la 
subvención, el importe definitivo de esta subvención fuera inferior al importe pagado, el 
perceptor estará obligado a reintegrar el exceso, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reguladora de este convenio. 
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la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas solicite un anticipo del 50,00% del importe correspondiente 
a cada periodo subvencionable, y en este caso, será necesario presentar la solicitud a 

crecionalmente la propuesta, previa 

. Se condiciona la entrega de la subvención, que es compatible con otras 
ayudas, al cumplimiento de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 

ción mediante la cuenta justificativa simplificada según 
el modelo disponible en la web corporativa de Dipsalut. Dicha cuenta justificativa se 
presentará al final de cada periodo subvencionable  de acuerdo con lo indicado en el 

Una memoria técnica detallada de la actividad llevada a cabo, una por la actividad 
2017, y otra memoria final de la actividad total 

desarrollada hasta el final de periodo de vigencia del convenio en el año 2018. 
Una relación clasificada de los gastos de la actividad o proyecto, con identificación 

del proveedor, número de documento, importe, concepto y fecha de emisión de la 
factura; en el caso de gastos de personal un certificado del nombre y apellidos del 
personal adscrito y su porcentaje de dedicación a este proyecto, y el detalle de 
otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad o proyecto con 
identificación del importe y su procedencia. Igualmente, se deberá presentar una 

ria técnica de las actuaciones llevadas a cabo en formato digital y en soporte 

Se consideran gastos subvencionables aquellos incluidos y declarados en el 
presupuesto de gastos presentado en el momento de la solicitud y que se hayan 

el plazo previsto en el objeto de la convocatoria, aunque no hayan 
sido efectivamente pagados antes de la finalización del periodo de justificación. 

Se deberá justificar el importe total del gasto subvencionable. Si el coste del 
do finalmente resulta superior, la subvención se mantendrá en la 

cuantía otorgada. Por otra parte, se reducirá proporcionalmente la subvención 
concedida en el supuesto de que, cuando se aporte la documentación justificativa, el 

r al fijado como gasto subvencionable. Será inadmisible 

La subvención deberá justificarse dentro de los plazos indicados en el pacto segundo 

No justificar la actuación en tiempo establecido y con las condiciones señaladas 
motivará la anulación de oficio de las aportaciones pendientes y la obligación de 

. Dipsalut comprobará que la documentación justificativa se presente en los 
icará formalmente y, en su caso, requerirá al beneficiario para 

que dentro del plazo de 15 días hábiles subsane los defectos, complete la 
documentación o amplíe la información, con la advertencia de que si no presenta la 

. Dipsalut se reserva la facultad de verificar, por los medios que estime 
convenientes, el desempeño del proyecto, ya que la subvención desde su inicio tiene 

ulación, revocación o revisión de la 
subvención, el importe definitivo de esta subvención fuera inferior al importe pagado, el 
perceptor estará obligado a reintegrar el exceso, de acuerdo con lo establecido en la 



 

 
Décimo . Dipsalut podrá conceder, previa solicitud del beneficiario, una prórroga de 
cada plazo de justificación que no excederá de un mes, siempre que no se perjudiquen 
derechos de terceros.
En caso de que el beneficiario presente la solicitud de prórroga, de
formalmente antes de la finalización del plazo concedido al efecto. La petición de 
prórroga se entenderá concedida de forma tácita si se hace de acuerdo con los 
términos indicados si no hay una resolución expresa en sentido contrario, de acuer
con el artículo 28.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Girona. 
 
Undécimo . En todo acto de publicidad, información o difusión en general relativo al 
objeto de este convenio, se hará constar la colaboración de Dipsalut con los 
anagramas correspondientes, como miembros colaboradores en la financiación de las 
actuaciones. 
En su caso, en los actos públicos informativos relativos al objeto de este convenio será 
invitado un representante de Dipsalut para la realización de cualquier acc
carácter protocolario.
El incumplimiento de esta cláusula comportará la pérdida de los importes parciales 
que, en relación con el total de la aportación económica, estuvieran pendientes de 
percibir, con la reserva del derecho a favor de la Dipsalut 
de las cantidades que, en relación con la propia aportación, se hubieran podido 
satisfacer. 
 
Duodécimo . Los firmantes de este convenio son responsables del cumplimiento de la 
normativa reguladora de protección de datos de carác
cumplir y respetar en el desarrollo de las actividades a las que se comprometen y, 
especialmente, de la utilización de los datos personales por terceros en el supuesto de 
cesión ilegal o no autorizada 
 
Decimotercero. La propieda
informática y resultados científicos, corresponderá al CSIC. DIPSALUT y CEAB
velarán para que el conocimiento y los datos generados a lo largo del desarrollo y 
ejecución del proyecto sean con
reutilización. El principal objetivo del proyecto es favorecer la usabilidad de la 
plataforma de resultados y de los datos que se generen; es por eso por lo que ninguna 
de las partes prevé obtener r
la plataforma. Se promoverá que los usuarios de los datos de este proyecto citen la 
fuente, a Dipsalut y al CEAB
actos públicos o cualquier eve
esta plataforma. 
Dicho lo anterior como principio general que mueve a la financiación del proyecto, 
llegado el caso y en el supuesto de generación de patentes u otros títulos de 
propiedad industrial o d
otorgamiento de licencias y los eventuales beneficios por regalías, si los hubiere, 
corresponderán al CSIC en su totalidad como titular propietario de aquéllos.    
 
Decimocuarto . El beneficiario debe 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en 
este sentido si se le otorga una subvención superior a 10.000 euros está obligado a 
comunicar a Dipsalut la información relati
dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas. No obstante, si el 
beneficiario es un ente público o está incluido en los supuestos del artículo 3, apartado 
4 de la Ley catalana 19/2014 (si es una entida

2016_1613_A0101 – Secretaria – Acta CR 07/06/16 

. Dipsalut podrá conceder, previa solicitud del beneficiario, una prórroga de 
cada plazo de justificación que no excederá de un mes, siempre que no se perjudiquen 
derechos de terceros. 
En caso de que el beneficiario presente la solicitud de prórroga, de
formalmente antes de la finalización del plazo concedido al efecto. La petición de 
prórroga se entenderá concedida de forma tácita si se hace de acuerdo con los 
términos indicados si no hay una resolución expresa en sentido contrario, de acuer
con el artículo 28.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 

. En todo acto de publicidad, información o difusión en general relativo al 
objeto de este convenio, se hará constar la colaboración de Dipsalut con los 

agramas correspondientes, como miembros colaboradores en la financiación de las 

En su caso, en los actos públicos informativos relativos al objeto de este convenio será 
invitado un representante de Dipsalut para la realización de cualquier acc
carácter protocolario. 
El incumplimiento de esta cláusula comportará la pérdida de los importes parciales 
que, en relación con el total de la aportación económica, estuvieran pendientes de 
percibir, con la reserva del derecho a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegro 
de las cantidades que, en relación con la propia aportación, se hubieran podido 

. Los firmantes de este convenio son responsables del cumplimiento de la 
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal que habrá que 
cumplir y respetar en el desarrollo de las actividades a las que se comprometen y, 
especialmente, de la utilización de los datos personales por terceros en el supuesto de 
cesión ilegal o no autorizada  

La propiedad del proyecto en su totalidad, desarrollo de la plataforma 
informática y resultados científicos, corresponderá al CSIC. DIPSALUT y CEAB
velarán para que el conocimiento y los datos generados a lo largo del desarrollo y 
ejecución del proyecto sean considerados abiertos y se facilite su accesibilidad para su 
reutilización. El principal objetivo del proyecto es favorecer la usabilidad de la 
plataforma de resultados y de los datos que se generen; es por eso por lo que ninguna 
de las partes prevé obtener rendimiento económico del acceso a los datos y el uso de 
la plataforma. Se promoverá que los usuarios de los datos de este proyecto citen la 
fuente, a Dipsalut y al CEAB-CSIC, en todos aquellos estudios, proyectos científicos, 
actos públicos o cualquier evento en que se hayan utilizado los datos generados por 

Dicho lo anterior como principio general que mueve a la financiación del proyecto, 
llegado el caso y en el supuesto de generación de patentes u otros títulos de 
propiedad industrial o de resultados susceptibles de explotación comercial, el 
otorgamiento de licencias y los eventuales beneficios por regalías, si los hubiere, 
corresponderán al CSIC en su totalidad como titular propietario de aquéllos.    

. El beneficiario debe cumplir con la Ley  catalana 19/2014, de 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en 
este sentido si se le otorga una subvención superior a 10.000 euros está obligado a 
comunicar a Dipsalut la información relativa a las retribuciones de sus órganos de 
dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas. No obstante, si el 
beneficiario es un ente público o está incluido en los supuestos del artículo 3, apartado 
4 de la Ley catalana 19/2014 (si es una entidad privada que percibe subvenciones o 
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. Dipsalut podrá conceder, previa solicitud del beneficiario, una prórroga de 
cada plazo de justificación que no excederá de un mes, siempre que no se perjudiquen 

En caso de que el beneficiario presente la solicitud de prórroga, deberá hacerlo 
formalmente antes de la finalización del plazo concedido al efecto. La petición de 
prórroga se entenderá concedida de forma tácita si se hace de acuerdo con los 
términos indicados si no hay una resolución expresa en sentido contrario, de acuerdo 
con el artículo 28.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 

. En todo acto de publicidad, información o difusión en general relativo al 
objeto de este convenio, se hará constar la colaboración de Dipsalut con los 

agramas correspondientes, como miembros colaboradores en la financiación de las 

En su caso, en los actos públicos informativos relativos al objeto de este convenio será 
invitado un representante de Dipsalut para la realización de cualquier acción de 

El incumplimiento de esta cláusula comportará la pérdida de los importes parciales 
que, en relación con el total de la aportación económica, estuvieran pendientes de 

de poder exigir el reintegro 
de las cantidades que, en relación con la propia aportación, se hubieran podido 

. Los firmantes de este convenio son responsables del cumplimiento de la 
ter personal que habrá que 

cumplir y respetar en el desarrollo de las actividades a las que se comprometen y, 
especialmente, de la utilización de los datos personales por terceros en el supuesto de 

d del proyecto en su totalidad, desarrollo de la plataforma 
informática y resultados científicos, corresponderá al CSIC. DIPSALUT y CEAB-CSIC 
velarán para que el conocimiento y los datos generados a lo largo del desarrollo y 

siderados abiertos y se facilite su accesibilidad para su 
reutilización. El principal objetivo del proyecto es favorecer la usabilidad de la 
plataforma de resultados y de los datos que se generen; es por eso por lo que ninguna 

endimiento económico del acceso a los datos y el uso de 
la plataforma. Se promoverá que los usuarios de los datos de este proyecto citen la 

CSIC, en todos aquellos estudios, proyectos científicos, 
nto en que se hayan utilizado los datos generados por 

Dicho lo anterior como principio general que mueve a la financiación del proyecto, 
llegado el caso y en el supuesto de generación de patentes u otros títulos de 

e resultados susceptibles de explotación comercial, el 
otorgamiento de licencias y los eventuales beneficios por regalías, si los hubiere, 
corresponderán al CSIC en su totalidad como titular propietario de aquéllos.     

cumplir con la Ley  catalana 19/2014, de 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en 
este sentido si se le otorga una subvención superior a 10.000 euros está obligado a 

va a las retribuciones de sus órganos de 
dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas. No obstante, si el 
beneficiario es un ente público o está incluido en los supuestos del artículo 3, apartado 

d privada que percibe subvenciones o 



 

ayudas públicas de más de 100.000 euros anuales o bien, al menos el cuarenta por 
ciento de sus ingresos procede de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta 
cantidad sea de más de 5.000 euros), se entenderá que h
información y no será necesaria su comunicación a Dipsalut.
 
Decimoquinto . Las personas de la entidad beneficiaria de conformidad con el artículo 
55, de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, deben cumplir con los principios éticos y reglas 
de conducta: 
a) El respeto del ordenamiento jurídico y el principio de legalidad.
b) El respeto y la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y 
los derechos estatutarios.
c) La transparencia de las actividades financiadas por el sector público.
d) El compromiso de no incitar, por ningún medio, a autoridades o cargos públicos, o 
funcionarios públicos u otro empleado público a infringir el ordenamiento 
reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta.
e) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones 
necesarias para una actuación independiente y no condicionada por conflictos de 
intereses. 
f) La igualdad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación 
y arbitrariedad en la toma de decisiones.
g) El ajuste de la gestión y la aplicación de los recursos públicos a la legalidad 
presupuestaria y las finalidades para las que se han 
h) La rendición de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los 
órganos que dirigen.
i) El ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación sobre incompatibilidades.
j) El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a 
cabo ninguna actividad que pueda entrar en conflicto.
k) La utilización de la información a la que tienen acceso por razón del cargo en 
beneficio del interés público, sin obtener ni
l) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su 
responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.
m) La buena fe. 
n) La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio qu
ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones.
o) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando 
concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la Ley.
p) Mantener la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidos por 
razón del ejercicio de sus competencias.
 
El incumplimiento de estos principios y reglas de conducta supondrá una infracción 
muy grave, el órgano concedente actuará de acuerdo al tít
17 de noviembre, General de Subvenciones.
 
Decimosexto . La vigencia de este convenio con carácter retroactivo, se extiende 
desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2018, sin perjuicio de que 
perduren las obligaciones d
previsiones de este.
 
Decimoséptimo . No obstante lo previsto anteriormente, son causas de extinción 
anticipada de la vigencia de este convenio, el acuerdo mutuo de las instituciones 
firmantes, la imposi
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ayudas públicas de más de 100.000 euros anuales o bien, al menos el cuarenta por 
ciento de sus ingresos procede de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta 
cantidad sea de más de 5.000 euros), se entenderá que ha dado publicidad a esa 
información y no será necesaria su comunicación a Dipsalut. 

. Las personas de la entidad beneficiaria de conformidad con el artículo 
55, de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

rmación pública y buen gobierno, deben cumplir con los principios éticos y reglas 

a) El respeto del ordenamiento jurídico y el principio de legalidad. 
b) El respeto y la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y 

derechos estatutarios. 
c) La transparencia de las actividades financiadas por el sector público.
d) El compromiso de no incitar, por ningún medio, a autoridades o cargos públicos, o 
funcionarios públicos u otro empleado público a infringir el ordenamiento 
reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta.
e) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones 
necesarias para una actuación independiente y no condicionada por conflictos de 

dad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación 
y arbitrariedad en la toma de decisiones. 
g) El ajuste de la gestión y la aplicación de los recursos públicos a la legalidad 
presupuestaria y las finalidades para las que se han concebido. 
h) La rendición de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los 
órganos que dirigen. 
i) El ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación sobre incompatibilidades. 

o del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a 
cabo ninguna actividad que pueda entrar en conflicto. 
k) La utilización de la información a la que tienen acceso por razón del cargo en 
beneficio del interés público, sin obtener ninguna ventaja propia ni ajena.
l) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su 
responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

n) La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio qu
ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones.
o) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando 
concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la Ley.

er la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidos por 
razón del ejercicio de sus competencias. 

El incumplimiento de estos principios y reglas de conducta supondrá una infracción 
muy grave, el órgano concedente actuará de acuerdo al título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

. La vigencia de este convenio con carácter retroactivo, se extiende 
desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2018, sin perjuicio de que 
perduren las obligaciones de cada una de las partes nacidas en aplicación de las 
previsiones de este. 

. No obstante lo previsto anteriormente, son causas de extinción 
anticipada de la vigencia de este convenio, el acuerdo mutuo de las instituciones 
firmantes, la imposibilidad sobrevenida, legal o material, de la ejecución de las 
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ayudas públicas de más de 100.000 euros anuales o bien, al menos el cuarenta por 
ciento de sus ingresos procede de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta 

a dado publicidad a esa 

. Las personas de la entidad beneficiaria de conformidad con el artículo 
55, de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

rmación pública y buen gobierno, deben cumplir con los principios éticos y reglas 

 
b) El respeto y la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y 

c) La transparencia de las actividades financiadas por el sector público. 
d) El compromiso de no incitar, por ningún medio, a autoridades o cargos públicos, o 
funcionarios públicos u otro empleado público a infringir el ordenamiento jurídico o 
reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta. 
e) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones 
necesarias para una actuación independiente y no condicionada por conflictos de 

dad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación 

g) El ajuste de la gestión y la aplicación de los recursos públicos a la legalidad 

h) La rendición de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los 

i) El ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con lo establecido en la 

o del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a 

k) La utilización de la información a la que tienen acceso por razón del cargo en 
nguna ventaja propia ni ajena. 

l) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su 
responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios. 

n) La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda 
ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones. 
o) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando 
concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la Ley. 

er la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidos por 

El incumplimiento de estos principios y reglas de conducta supondrá una infracción 
ulo IV de la Ley 38/2003, de 

. La vigencia de este convenio con carácter retroactivo, se extiende 
desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2018, sin perjuicio de que 

e cada una de las partes nacidas en aplicación de las 

. No obstante lo previsto anteriormente, son causas de extinción 
anticipada de la vigencia de este convenio, el acuerdo mutuo de las instituciones 

bilidad sobrevenida, legal o material, de la ejecución de las 



 

acciones que constituyen el objeto , y el incumplimiento grave o manifiesto de sus 
cláusulas. 
 
Decimoctavo . Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo 
establecido en la Ley
reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y la 
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Girona (BOP núm.78, de 23 
de abril de 2012). La jurisdicció
resolver las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes en el 
transcurso de este convenio, una vez agotada la vía prevista en la cláusula siguiente.
 
Decimonoveno . Las partes constituir
funciones consistirán principalmente en el seguimiento del desarrollo y cumplimiento 
del convenio, así como en solventar cuantas dudas e incidencias surjan en su 
interpretación y ejecución. El nombramiento de sus mi
respectivos órganos competentes de ambas, y su funcionamiento se regirá por la 
normativa administrativa aplicable en materia de órganos colegiados.  
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman, por duplicado, el presente conv
el lugar y la fecha que se señalan en su encabezamiento. 
.   
Girona, ____________________
Por Dipsalut 
 
Josep Corominas y Barnadas
El presidente, p.d.
 
Jordi Batllori y Nouvilas
Secretario 
 
 
Madrid, ____________________
 
Por la Agencia Estatal Co
Superior de Investigaciones Científicas
 
José Ramón Urquijo Goitia
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales
 
 
 

13. 2016/1579 – Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 
per al conveni de col·laboració entre Dipsalut, l’a
l’empresa Hydrokemos S.L. per al finançament del pr ojecte d’instal·lació 
d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de Borrassà, en el marc del 
projecte europeu H2020 (Watify 2016

 
El Consell Rector deixa sobre la taula l
 
«L’Ajuntament de Borrassà, amb CIF 
registre d’entrada número 16/2361 una subvenció exclosa de concurrència pública, per 
realitzar la instal·lació d’una planta d’electrodesnitrific
consum humà per un import de 58.200,00 
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acciones que constituyen el objeto , y el incumplimiento grave o manifiesto de sus 

. Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el 
reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y la 
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Girona (BOP núm.78, de 23 
de abril de 2012). La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para 
resolver las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes en el 
transcurso de este convenio, una vez agotada la vía prevista en la cláusula siguiente.

. Las partes constituirán una comisión mixta y paritaria, cuyas 
funciones consistirán principalmente en el seguimiento del desarrollo y cumplimiento 
del convenio, así como en solventar cuantas dudas e incidencias surjan en su 
interpretación y ejecución. El nombramiento de sus miembros vendrá dado por los 
respectivos órganos competentes de ambas, y su funcionamiento se regirá por la 
normativa administrativa aplicable en materia de órganos colegiados.  

Y en prueba de conformidad, las partes firman, por duplicado, el presente conv
el lugar y la fecha que se señalan en su encabezamiento.  

Girona, ____________________  

Josep Corominas y Barnadas 
El presidente, p.d. 

Jordi Batllori y Nouvilas 

Madrid, ____________________  

Por la Agencia Estatal Co nsejo 
Superior de Investigaciones Científicas  

José Ramón Urquijo Goitia 
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 
per al conveni de col·laboració entre Dipsalut, l’a juntament de Borrassà i 
l’empresa Hydrokemos S.L. per al finançament del pr ojecte d’instal·lació 
d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de Borrassà, en el marc del 
projecte europeu H2020 (Watify 2016 -2017) 

El Consell Rector deixa sobre la taula la següent proposta:  

L’Ajuntament de Borrassà, amb CIF P1702900J, va sol·licitar el 19 de maig de 2016, i amb 
registre d’entrada número 16/2361 una subvenció exclosa de concurrència pública, per 
realitzar la instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació per a la potabilització d’aigua de 
consum humà per un import de 58.200,00 €  . 
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acciones que constituyen el objeto , y el incumplimiento grave o manifiesto de sus 

. Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el 

reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y la 
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Girona (BOP núm.78, de 23 

n contencioso administrativa será la competente para 
resolver las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes en el 
transcurso de este convenio, una vez agotada la vía prevista en la cláusula siguiente. 

án una comisión mixta y paritaria, cuyas 
funciones consistirán principalmente en el seguimiento del desarrollo y cumplimiento 
del convenio, así como en solventar cuantas dudas e incidencias surjan en su 

embros vendrá dado por los 
respectivos órganos competentes de ambas, y su funcionamiento se regirá por la 
normativa administrativa aplicable en materia de órganos colegiados.   

Y en prueba de conformidad, las partes firman, por duplicado, el presente convenio en 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 
juntament de Borrassà i 

l’empresa Hydrokemos S.L. per al finançament del pr ojecte d’instal·lació 
d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de Borrassà, en el marc del 

va sol·licitar el 19 de maig de 2016, i amb 
registre d’entrada número 16/2361 una subvenció exclosa de concurrència pública, per 

ació per a la potabilització d’aigua de 



 

 

 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i proveeix als 
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments n
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 
àmbits de la protecció i de la promoció de la salut.
 
L’Ajuntament de Borrassà vol instal·lar una planta de d’electrodesnitrificació per tal de reduir l
concentració de nitrats en l’aigua, la qual és superior  a la permesa per normativa i no apta pel 
consum humà. 
 
Segons la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Borrassà es proposa que l’empresa 
Hydrokemos SL que ha creat i desenvolupat una metodolog
anomenada electrodesnitrificació s’encarregui del disseny, l’escalat, construcció, posada en 
marxa, seguiment i demostració de la planta pilot d’electrodesnitrificació de la qual és 
propietària de la patent i que ha estat 
H2020 com una de les tecnologies a potenciar i desenvolupar
 
Vist l’informe tècnic del Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut del dia 19 de maig de 2016  i 
l’informe jurídic del Cap de l’Àrea de gesti
informen favorablement sobre la concessió de la subvenció exclosa de concurrència per al 
conveni de col·laboració entre Dipsalut i  l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos s.l 
per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de 
Borrassà, en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016
d’interès públic d’acord amb l’article 22 c) de la Llei 38/2003, 17 de novembre, Gener
subvencions en què s’estableix que es poden atorgar subvencions amb caràcter excepcional 
acreditant interès públic. 
 
Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en sessió 
ordinària número 2015/9, que va tenir lloc
Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de caràcter directe per 
mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import 
anual no superi els 20.000,00 

Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al 
límit de 20.000 € establert a l’acord del Consell Rector de 28 de juliol de 2015, proposo al 
Consell Rector el següent:
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà, 
amb NIF P1702900J i l’empresa Hydrokemos SL amb NIF 
cinquanta-vuit mil dos-cents euros 
projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016
detall següent: 
 

Expedient Beneficiari

2016/1579 Ajuntament de Borrassà

Objecte 
projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016
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L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i proveeix als 
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments n
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 
àmbits de la protecció i de la promoció de la salut. 

L’Ajuntament de Borrassà vol instal·lar una planta de d’electrodesnitrificació per tal de reduir l
concentració de nitrats en l’aigua, la qual és superior  a la permesa per normativa i no apta pel 

Segons la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Borrassà es proposa que l’empresa 
Hydrokemos SL que ha creat i desenvolupat una metodologia de nitrats a l’aigua de consum 
anomenada electrodesnitrificació s’encarregui del disseny, l’escalat, construcció, posada en 
marxa, seguiment i demostració de la planta pilot d’electrodesnitrificació de la qual és 
propietària de la patent i que ha estat seleccionada a nivell europeu dins el marc del programa 
H2020 com una de les tecnologies a potenciar i desenvolupar 

Vist l’informe tècnic del Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut del dia 19 de maig de 2016  i 
l’informe jurídic del Cap de l’Àrea de gestió administrativa i econòmica de 25 de maig   en què 
informen favorablement sobre la concessió de la subvenció exclosa de concurrència per al 
conveni de col·laboració entre Dipsalut i  l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos s.l 

el projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de 
Borrassà, en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016-2017, atès que l’activitat és 
d’interès públic d’acord amb l’article 22 c) de la Llei 38/2003, 17 de novembre, Gener
subvencions en què s’estableix que es poden atorgar subvencions amb caràcter excepcional 

 

Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en sessió 
ordinària número 2015/9, que va tenir lloc el 28 de juliol de 2015, va acordar delegar en la 
Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de caràcter directe per 
mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import 

ls 20.000,00 € i la seva durada no sigui superior a tres anys.

Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al 
€ establert a l’acord del Consell Rector de 28 de juliol de 2015, proposo al 

ell Rector el següent: 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà, 
i l’empresa Hydrokemos SL amb NIF B649549936 per 

cents euros (58.200,00 €) que consta en l’annex 1 per l’execució del 
projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016

Beneficiari  

Ajuntament de Borrassà 

projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016
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L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i proveeix als 
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments necessaris i del 
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 

L’Ajuntament de Borrassà vol instal·lar una planta de d’electrodesnitrificació per tal de reduir la 
concentració de nitrats en l’aigua, la qual és superior  a la permesa per normativa i no apta pel 

Segons la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Borrassà es proposa que l’empresa 
ia de nitrats a l’aigua de consum 

anomenada electrodesnitrificació s’encarregui del disseny, l’escalat, construcció, posada en 
marxa, seguiment i demostració de la planta pilot d’electrodesnitrificació de la qual és 

seleccionada a nivell europeu dins el marc del programa 

Vist l’informe tècnic del Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut del dia 19 de maig de 2016  i 
ó administrativa i econòmica de 25 de maig   en què 

informen favorablement sobre la concessió de la subvenció exclosa de concurrència per al 
conveni de col·laboració entre Dipsalut i  l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos s.l 

el projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació al municipi de 
2017, atès que l’activitat és 

d’interès públic d’acord amb l’article 22 c) de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de 
subvencions en què s’estableix que es poden atorgar subvencions amb caràcter excepcional 

Atesos aquests antecedents i les competències que el Consell Rector de Dipsalut, en sessió 
el 28 de juliol de 2015, va acordar delegar en la 

Presidència de Dipsalut en referència a la concessió de subvencions de caràcter directe per 
mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import 

€ i la seva durada no sigui superior a tres anys. 

Per tot això i atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al 
€ establert a l’acord del Consell Rector de 28 de juliol de 2015, proposo al 

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut, l’Ajuntament de Borrassà, 
per la quantitat total de 

) que consta en l’annex 1 per l’execució del 
projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016-2017), segons el 

NIF 

P1702900J 

projecte per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al 
municipi de Borrassà en el marc del projecte europeu H2020 ( Watify 2016-2017) 



 

 

Subvenció 

Base 
subvencionable 
(*) 

%
 
subvencionat

58.200,00 € 100.00%

*Despeses subvencionables declarades en el pressupost
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’import de 58.200,00 
pressupostària 5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció 
 
Tercer: El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
justificar l’import total de la despesa subvencionable dins del termini que finalitza 
desembre de 2017 .  
 
Quart. Concedir al Ajuntament de Borrassà una bestreta de vint
(29.100,00 €) corresponent al 50 % de la subvenció concedida, després de la signatura 
d’aquest conveni i prèvia sol·licitud per part de l’esmentat Ajuntament.
 
Cinquè. Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels elements no 
substancials. Així mateix es faculta al president  per resoldre qualsevol incidència en la 
justificació de la subvenció
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Ajuntamen
 

13.1. Annex1 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT, L’AJUNTAME NT DE 
BORRASSÀ  I L’EMPRESA HYDROKEMOS S.L PER AL FINANÇA MENT DEL 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D’ELECTRODESNI TRIFICACIÓ AL 
MUNICIPI DE BORRAS
WATIFY 2016-2017 ). SAE 2016/26 
 
Entitats que intervenen
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Autònom de Salut Públi ca de la 
Diputació de Girona, 
seu President, senyor Josep Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li 
atorga l’acord de Consell Rector de 5 d’abril de 2016 i assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra, l’Ajuntament de Borrassà amb NIF 
Sr. Ferran Roquer i Padrosa
 
I de l’altra, l’Empresa Hydrokemos S.L.  
Torelló (Barcelona) representada per Ruth Canicio Bardolet en qualitat 
d’administradora de la societat en
senyor Enric Costa Pagés de data 24 d’abril de 2012.
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% 

subvencionat  

Import 
concedit 

Periode 
subvencionable

100.00% 58.200,00 € 
Data signatura 
conveni fins 31 
octubre de 2017

*Despeses subvencionables declarades en el pressupost 

Autoritzar i disposar la despesa d’import de 58.200,00 €, amb c
46200 Programa de foment municipal Protecció  

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
justificar l’import total de la despesa subvencionable dins del termini que finalitza 

Concedir al Ajuntament de Borrassà una bestreta de vint-i-nou mil cent euros  
€) corresponent al 50 % de la subvenció concedida, després de la signatura 

d’aquest conveni i prèvia sol·licitud per part de l’esmentat Ajuntament. 

Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document que sigui 
ari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels elements no 

substancials. Així mateix es faculta al president  per resoldre qualsevol incidència en la 
justificació de la subvenció 

Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Borrassà i l’empresa Hydrokemos SL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT, L’AJUNTAME NT DE 
BORRASSÀ  I L’EMPRESA HYDROKEMOS S.L PER AL FINANÇA MENT DEL 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D’ELECTRODESNI TRIFICACIÓ AL 
MUNICIPI DE BORRASSÀ, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE EUROPEU H2020 ( 

2017 ). SAE 2016/26  

Entitats que intervenen  

l’Organisme Autònom de Salut Autònom de Salut Públi ca de la 
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut , amb NIF Q1700565C,
seu President, senyor Josep Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li 
atorga l’acord de Consell Rector de 5 d’abril de 2016 i assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

D’altra, l’Ajuntament de Borrassà amb NIF P1702900J representat pel seu alcalde el 
Sr. Ferran Roquer i Padrosa 

l’Empresa Hydrokemos S.L.  , amb NIF B64954936 , 
Barcelona) representada per Ruth Canicio Bardolet en qualitat 

d’administradora de la societat en virtut de l’escriptura atorgada pel Notari de Vic, 
senyor Enric Costa Pagés de data 24 d’abril de 2012. 
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subvencionable  
Data 
justificació 

Data signatura 
conveni fins 31 
octubre de 2017 

20/12/2017 

€, amb càrrec a l’aplicació 

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà de 
justificar l’import total de la despesa subvencionable dins del termini que finalitza el 20 de 

nou mil cent euros  
€) corresponent al 50 % de la subvenció concedida, després de la signatura 

Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document que sigui 
ari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels elements no 

substancials. Així mateix es faculta al president  per resoldre qualsevol incidència en la 

rassà i l’empresa Hydrokemos SL» 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT, L’AJUNTAME NT DE 
BORRASSÀ  I L’EMPRESA HYDROKEMOS S.L PER AL FINANÇA MENT DEL 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D’ELECTRODESNI TRIFICACIÓ AL 

SÀ, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE EUROPEU H2020 ( 

l’Organisme Autònom de Salut Autònom de Salut Públi ca de la 
Q1700565C, representat pel 

seu President, senyor Josep Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li 
atorga l’acord de Consell Rector de 5 d’abril de 2016 i assistit pel secretari de Dipsalut, 

representat pel seu alcalde el 

 amb domicili social a 
Barcelona) representada per Ruth Canicio Bardolet en qualitat 

virtut de l’escriptura atorgada pel Notari de Vic, 



 

 

 

Manifesten 

I. Que la presència de nitrats és el principal problema de salut pública associat a 
l’aigua subterrània a Catalunya que afecta el 41% dels aqüí
problemes de subministrament d’aigua potable en un 15% dels municipis. Que 
la gestió dels residus que generen les tecnologies conegudes fins ara, suposa 
un cost afegit i un problema ambiental.
 

II. Que l’Empresa Hydrokemos S.L., ha creat i desenv
d’eliminació de nitrats a l’aigua de consum anomenada electrodesnitrificació de 
la qual n’és propietària de la patent i que ha estat seleccionada a nivell 
europeu dins el marc del programa H2020 com una de les tecnologies a 
potenciar 
 

III. Que el programa europeu H2020 dona suport econòmic al llarg del període 
2016-2017 per al disseny, l’escalat, construcció, seguiment i demostració de 
l’electrodesnitrificació en diverses aplicacions del procés d’eliminació de nitrats 
en aigües contaminades, sense generar residus. Una d’aquestes aplicacions 
ha de desenvolupar

 
IV. Que el cost total del projecte és de 194.000

del programa europeu H2020, dintre el projecte WATIFY  aprovat, finançarà el 
70 % del cost del projecte en favor de l’empresa HYDROKEMOS, i Dipsalut 
finançarà el cost restant a través de la subvenció de l’ajuntament de Bo
(100% del 30% no finançat per la Comissió Europea).

 
V. Que les tecnologies conegudes fins ara, generen residus que cal gestionar de 

forma responsable.
 
VI. Que la presència de nitrats a l’aigua de consum a Catalunya es un problema 

de salut pública i promo
dels nitrats, es tracta una activitat d’interès públic.
 

VII. Que el municipi de Borrassà, pateix la presencia de nitrats a l’aigua de forma 
històrica i que no pot servir als ciutadans aigua que compleixi amb e
paràmetres de l’aigua de consum descrits a la normativa d’aigües de consum.
 

VIII. Que l’ajuntament de Borrassà, té com a objectiu servir aigua potable als seus 
ciutadans i  ha recolzat des de l’inici el desenvolupament d’aquesta tecnologia 
al seu municipi i 
pilot d’implementació d’aquesta tecnologia.
 

IX. Que Dipsalut, per mitjà de la seva àrea Protecció de la Salut, realitza i fomenta 
actuacions i intervencions amb l’objectiu de reduir els riscos d’orig
físic o biològic per a la salut de les persones, incrementar el nivell de salubritat 
i millorar la salut de les persones.

 

 En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
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Que la presència de nitrats és el principal problema de salut pública associat a 
l’aigua subterrània a Catalunya que afecta el 41% dels aqüí
problemes de subministrament d’aigua potable en un 15% dels municipis. Que 
la gestió dels residus que generen les tecnologies conegudes fins ara, suposa 
un cost afegit i un problema ambiental. 

Que l’Empresa Hydrokemos S.L., ha creat i desenvolupat una metodologia 
d’eliminació de nitrats a l’aigua de consum anomenada electrodesnitrificació de 
la qual n’és propietària de la patent i que ha estat seleccionada a nivell 
europeu dins el marc del programa H2020 com una de les tecnologies a 

 i desenvolupar. 

Que el programa europeu H2020 dona suport econòmic al llarg del període 
2017 per al disseny, l’escalat, construcció, seguiment i demostració de 

l’electrodesnitrificació en diverses aplicacions del procés d’eliminació de nitrats 
gües contaminades, sense generar residus. Una d’aquestes aplicacions 

ha de desenvolupar-se en l’àmbit de la potabilització d’aigües de consum.

Que el cost total del projecte és de 194.000 €. La Comissió europea en el marc 
del programa europeu H2020, dintre el projecte WATIFY  aprovat, finançarà el 
70 % del cost del projecte en favor de l’empresa HYDROKEMOS, i Dipsalut 
finançarà el cost restant a través de la subvenció de l’ajuntament de Bo
(100% del 30% no finançat per la Comissió Europea). 

Que les tecnologies conegudes fins ara, generen residus que cal gestionar de 
forma responsable. 

Que la presència de nitrats a l’aigua de consum a Catalunya es un problema 
de salut pública i promoure el desenvolupament de tecnologies d’eliminació 
dels nitrats, es tracta una activitat d’interès públic. 

Que el municipi de Borrassà, pateix la presencia de nitrats a l’aigua de forma 
històrica i que no pot servir als ciutadans aigua que compleixi amb e
paràmetres de l’aigua de consum descrits a la normativa d’aigües de consum.

Que l’ajuntament de Borrassà, té com a objectiu servir aigua potable als seus 
ciutadans i  ha recolzat des de l’inici el desenvolupament d’aquesta tecnologia 
al seu municipi i és per això que va participar amb èxit, en la primera prova 
pilot d’implementació d’aquesta tecnologia. 

Que Dipsalut, per mitjà de la seva àrea Protecció de la Salut, realitza i fomenta 
actuacions i intervencions amb l’objectiu de reduir els riscos d’orig
físic o biològic per a la salut de les persones, incrementar el nivell de salubritat 
i millorar la salut de les persones. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
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Que la presència de nitrats és el principal problema de salut pública associat a 
l’aigua subterrània a Catalunya que afecta el 41% dels aqüífers i genera 
problemes de subministrament d’aigua potable en un 15% dels municipis. Que 
la gestió dels residus que generen les tecnologies conegudes fins ara, suposa 

olupat una metodologia 
d’eliminació de nitrats a l’aigua de consum anomenada electrodesnitrificació de 
la qual n’és propietària de la patent i que ha estat seleccionada a nivell 
europeu dins el marc del programa H2020 com una de les tecnologies a 

Que el programa europeu H2020 dona suport econòmic al llarg del període 
2017 per al disseny, l’escalat, construcció, seguiment i demostració de 

l’electrodesnitrificació en diverses aplicacions del procés d’eliminació de nitrats 
gües contaminades, sense generar residus. Una d’aquestes aplicacions 

se en l’àmbit de la potabilització d’aigües de consum. 

€. La Comissió europea en el marc 
del programa europeu H2020, dintre el projecte WATIFY  aprovat, finançarà el 
70 % del cost del projecte en favor de l’empresa HYDROKEMOS, i Dipsalut 
finançarà el cost restant a través de la subvenció de l’ajuntament de Borrassà 

Que les tecnologies conegudes fins ara, generen residus que cal gestionar de 

Que la presència de nitrats a l’aigua de consum a Catalunya es un problema 
ure el desenvolupament de tecnologies d’eliminació 

Que el municipi de Borrassà, pateix la presencia de nitrats a l’aigua de forma 
històrica i que no pot servir als ciutadans aigua que compleixi amb els 
paràmetres de l’aigua de consum descrits a la normativa d’aigües de consum. 

Que l’ajuntament de Borrassà, té com a objectiu servir aigua potable als seus 
ciutadans i  ha recolzat des de l’inici el desenvolupament d’aquesta tecnologia 

és per això que va participar amb èxit, en la primera prova 

Que Dipsalut, per mitjà de la seva àrea Protecció de la Salut, realitza i fomenta 
actuacions i intervencions amb l’objectiu de reduir els riscos d’origen químic, 
físic o biològic per a la salut de les persones, incrementar el nivell de salubritat 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents 



 

 

PACTES 
  
Primer.  Aquest conveni té per obje
foment del projecte de disseny, escalat, construcció, seguiment i demostració de la 
viabilitat d’un prototip de 100 m3/dia per a la potabilització d’aigües de pou per tal de 
ser reinjectada a la xarxa de
 
Segon.  Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de 
Borrassà i Hydrokemos perquè es puguin acomplir els objectius d’aquest Conveni. En 
aquest sentit Dipsalut subvencionarà l’ajuntament de Borrass
cinquanta-vuit mil dos
de la intervenció per l’ajuntament. 
 
Tercer.  El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció
 
Quart. L’ajuntament de Borrassà es compr
descrits al projecte, relacionats amb la provisió d’infraestructures. Es compromet a 
assumir l’adequació d’espais i obra civil necessària per l’emplaçament del prototip, la 
provisió d’energia elèctrica i un sistema de 
 
Cinquè. L’empresa Hydrokemos S.L serà responsable de totes les activitats 
necessàries  relacionades amb el 
seguiment i demostració de la planta pilot d’electrode
 
Sisè. L’ajuntament de Borrassà i Hydrokemos acorden que, un cop finalitzat el projecte 
objecte del conveni, descrit en el marc del programa europeu H2020, si els resultats 
han estat satisfactoris i si els paràmetres d’explotació, econòmic
l’aigua de consum produïda, són d’interès per l’Ajuntament, Hydrokemos S.L. cedirà 
gratuïtament a l’ajuntament la planta d’electrodesnitrificació utilitzada en el projecte.
 
Setè. Es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Borrassà so
del 50,00 % de l’import corresponent a l’anualitat, i en aquest cas, caldrà presentar la 
sol·licitud a Dipsalut qui 
valoració de la petició.
 
Vuitè.  Condicionar el lliu
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
disponible al web corpora
 
L’esmentat compte justificatiu que es presentarà d’acord amb el que s’indica a 
continuació. S’haurà d’annexar:
 

- Com a data límit el 24 desembre de 2016 es presentarà una memòria tècnica 
detallada de l’activitat duta a terme en aquest per
desembre de 2017
desenvolupada.
 

- Al final de període de vigència del conveni es presentarà una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identific
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura, en el cas de despeses de personal un certificat del nom i cognoms del 
personal adscrit i el seu percentatge de dedicació a aquest projecte, i el detall 
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Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme el 
foment del projecte de disseny, escalat, construcció, seguiment i demostració de la 
viabilitat d’un prototip de 100 m3/dia per a la potabilització d’aigües de pou per tal de 
ser reinjectada a la xarxa de consum del municipi de Borrassà.  

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de 
Borrassà i Hydrokemos perquè es puguin acomplir els objectius d’aquest Conveni. En 
aquest sentit Dipsalut subvencionarà l’ajuntament de Borrassà,  per un import de 

vuit mil dos-cents euros (58.200,00 €), que representa el 100% del cost total 
de la intervenció per l’ajuntament.  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
Programa de foment municipal Protecció 

L’ajuntament de Borrassà es compromet a fer  efectius els requeriments 
descrits al projecte, relacionats amb la provisió d’infraestructures. Es compromet a 
assumir l’adequació d’espais i obra civil necessària per l’emplaçament del prototip, la 
provisió d’energia elèctrica i un sistema de desguàs per a l’eliminació d’aigües brutes.

L’empresa Hydrokemos S.L serà responsable de totes les activitats 
necessàries  relacionades amb el disseny, l’escalat, construcció, posada en marxa, 
seguiment i demostració de la planta pilot d’electrodesnitrificació.  

L’ajuntament de Borrassà i Hydrokemos acorden que, un cop finalitzat el projecte 
objecte del conveni, descrit en el marc del programa europeu H2020, si els resultats 
han estat satisfactoris i si els paràmetres d’explotació, econòmic
l’aigua de consum produïda, són d’interès per l’Ajuntament, Hydrokemos S.L. cedirà 
gratuïtament a l’ajuntament la planta d’electrodesnitrificació utilitzada en el projecte.

Es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Borrassà sol·liciti una bestreta anual 
del 50,00 % de l’import corresponent a l’anualitat, i en aquest cas, caldrà presentar la 
sol·licitud a Dipsalut qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia 
valoració de la petició. 

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 
disponible al web corporatiu de Dipsalut.  

L’esmentat compte justificatiu que es presentarà d’acord amb el que s’indica a 
continuació. S’haurà d’annexar: 

Com a data límit el 24 desembre de 2016 es presentarà una memòria tècnica 
detallada de l’activitat duta a terme en aquest període. Amb la data límit 20 de 
desembre de 2017, es presentarà una memòria final de l’activitat total 
desenvolupada. 

Al final de període de vigència del conveni es presentarà una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identific
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura, en el cas de despeses de personal un certificat del nom i cognoms del 
personal adscrit i el seu percentatge de dedicació a aquest projecte, i el detall 
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cte regular les condicions en què es durà a terme el 
foment del projecte de disseny, escalat, construcció, seguiment i demostració de la 
viabilitat d’un prototip de 100 m3/dia per a la potabilització d’aigües de pou per tal de 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de 
Borrassà i Hydrokemos perquè es puguin acomplir els objectius d’aquest Conveni. En 

à,  per un import de 
€), que representa el 100% del cost total 

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

omet a fer  efectius els requeriments 
descrits al projecte, relacionats amb la provisió d’infraestructures. Es compromet a 
assumir l’adequació d’espais i obra civil necessària per l’emplaçament del prototip, la 

desguàs per a l’eliminació d’aigües brutes. 

L’empresa Hydrokemos S.L serà responsable de totes les activitats 
disseny, l’escalat, construcció, posada en marxa, 

snitrificació.   

L’ajuntament de Borrassà i Hydrokemos acorden que, un cop finalitzat el projecte 
objecte del conveni, descrit en el marc del programa europeu H2020, si els resultats 
han estat satisfactoris i si els paràmetres d’explotació, econòmics i de qualitat de 
l’aigua de consum produïda, són d’interès per l’Ajuntament, Hydrokemos S.L. cedirà 
gratuïtament a l’ajuntament la planta d’electrodesnitrificació utilitzada en el projecte. 

l·liciti una bestreta anual 
del 50,00 % de l’import corresponent a l’anualitat, i en aquest cas, caldrà presentar la 

atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia 

rament 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 model 

L’esmentat compte justificatiu que es presentarà d’acord amb el que s’indica a 

Com a data límit el 24 desembre de 2016 es presentarà una memòria tècnica 
íode. Amb la data límit 20 de 

una memòria final de l’activitat total 

Al final de període de vigència del conveni es presentarà 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, en el cas de despeses de personal un certificat del nom i cognoms del 
personal adscrit i el seu percentatge de dedicació a aquest projecte, i el detall 



 

 

d’altres ingres
identificació de l’import i la seva procedència. Igualment, s’haurà de presentar 
una memòria tècnica de les actuacions portades a terme en format digital i en 
suport paper.

 
Es consideren desp
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el 
termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament 
pagades abans de l
 
Novè.  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 p
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 justifi
 
El fet de no justificar la actuació dins del termini i amb les condicions assenyalades, 
motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents i la obligació de reintegrament 
en cas que s’hagués avançat el seu
 
Desè. Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, la verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari que dins el termini de 
15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o 
amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se li revocarà la 
subvenció. 
 
Onzè. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des 
finalista. 
 
Dotzè.  Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 
obligat a reintegrar
d’aquest conveni.
 
Tretzè. Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga de cada 
termini de justificació que no excedirà un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 
tercers.  
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 
pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 
si no hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Catorzè.  En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte 
d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames 
corresponents, com a membres col·laboradors en el finançament de les actuacions.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari. 
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d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 
identificació de l’import i la seva procedència. Igualment, s’haurà de presentar 
una memòria tècnica de les actuacions portades a terme en format digital i en 
suport paper. 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost 
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el 
termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament 
pagades abans de l’acabament del període de justificació. 

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 

La subvenció s’haurà de justificar com a màxim el 20 de desembre de 2017.

El fet de no justificar la actuació dins del termini i amb les condicions assenyalades, 
motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents i la obligació de reintegrament 
en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, la verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari que dins el termini de 
15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o 
amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se li revocarà la 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 
obligat a reintegrar-ne l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora 
d’aquest conveni. 

Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga de cada 
termini de justificació que no excedirà un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 

n el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 
pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 

hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte 
d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames 
corresponents, com a membres col·laboradors en el finançament de les actuacions.

en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari.  
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sos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 
identificació de l’import i la seva procedència. Igualment, s’haurà de presentar 
una memòria tècnica de les actuacions portades a terme en format digital i en 

eses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost 
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el 
termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament 

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 

roporcionalment 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 

car com a màxim el 20 de desembre de 2017. 

El fet de no justificar la actuació dins del termini i amb les condicions assenyalades, 
motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents i la obligació de reintegrament 

Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis 
fixats, la verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari que dins el termini de 
15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, 
amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se li revocarà la 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
del seu inici té la consideració de 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà 

cord amb allò establert a la normativa reguladora 

Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga de cada 
termini de justificació que no excedirà un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 

n el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 
pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 

hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte 
d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames 
corresponents, com a membres col·laboradors en el finançament de les actuacions. 

en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 



 

 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports par
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut sati
 
Quinzè.  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. 
 
Setzè. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest  sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.
 
Dissetè. Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels

estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públ
comportament establertes pel codi de conducta.

e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions.

g) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals

h) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.

i) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 
legislació sobre incompatibilitats.

j) L’exercici del càrrec en
cap activitat que pugui entrar

k) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de 
l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

l) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

m) La bona fe. 
n) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 

raó del càrrec o que pugui comp
o) El deure d’abstenir

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
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L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports par
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut sati

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, 

a utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest  sentit si se li 

ubvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
s supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 

percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 

e que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions. 
L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 
legislació sobre incompatibilitats. 
L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme 
cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte. 
La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de 
l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 

l compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
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L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

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, 

a utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest  sentit si se li 

ubvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
s supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 

percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 

e que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut. 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

ic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 

L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 

benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme 

La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de 

l compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
rometre l’execució de les seves funcions. 

se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 



 

 

p) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts
l’exercici de les seves competències.

 
L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions.
 
Divuitè.  La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
el 20 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 
de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Dinovè.  No obstant el pr
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte, i l’incompliment
 
Vintè.  Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm.78, de 23 d’abril de 2012). La 
jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions 
litigioses que puguin suscitar
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest Conveni en els llocs i 
les dates que s’assenyalen.
 
Girona,____________________
Per Dipsalut 
 
Josep Corominas i Barnadas
El president, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouv
Secretari 
 

 
14. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr am
 
No n’hi ha cap. 
 
15. Torn obert de paraules
 
La vocal senyora Cantenys fa
Rector sobre la problemàtica 
d’herbicides, ja que la seva utilització cada cop es més restrictiva i hi ha una 
mancança d’alternatives viables
valori la possibilitat que Dipsalut assessori 
aquesta situació. 
 
El president respon que s’estudiarà
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Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts
l’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions. 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
el 20 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 
de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, 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. 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm.78, de 23 d’abril de 2012). La 
jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions 
litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest Conveni en els llocs i 
les dates que s’assenyalen. 

Girona,____________________ 

Josep Corominas i Barnadas 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 

Borrassà, ____________________
Per Ajuntament de Borrassà
 
Ferran Roquer i Padrosa
L’alcalde 
 
Torelló, ____________________
Per Hydrokemos S.L.
 
Ruth Canicio Bardolet
L’administradora

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

Torn obert de paraules  

La vocal senyora Cantenys fa ús de la paraula per informar els membres del 
Rector sobre la problemàtica en què es troben els ajuntaments pel que fa a l’aplicació 

la seva utilització cada cop es més restrictiva i hi ha una 
mancança d’alternatives viables i, en aquest sentit, demana a la Presidència que 

a possibilitat que Dipsalut assessori els ajuntaments per tal d’intentar resoldre 

que s’estudiarà aquesta petició per tal de donar
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Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
el 20 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 

evist anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 

 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 

21 de juliol i l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm.78, de 23 d’abril de 2012). La 
jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions 

ranscurs d’aquest Conveni. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest Conveni en els llocs i 

Borrassà, ____________________ 
Per Ajuntament de Borrassà 

Ferran Roquer i Padrosa 

Torelló, ____________________ 
Per Hydrokemos S.L. 

Ruth Canicio Bardolet 
L’administradora 

esa de la convocatòria  

ls membres del Consell 
es troben els ajuntaments pel que fa a l’aplicació 

la seva utilització cada cop es més restrictiva i hi ha una 
a Presidència que 

ls ajuntaments per tal d’intentar resoldre 

aquesta petició per tal de donar-hi resposta. 



 

 

No hi ha més intervencions.
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnada
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No hi ha més intervencions. 

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

El secretari 

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

Jordi Batllori i Nouvilas 


