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Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 5 de juliol de 2016 (LE
2016/159). Girona. Membres del Consell Rector.

Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2016/07
Ordinària
5 de juliol de 2016
De les 13:00 a les 13:35 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
Josep Ma. Rufí i Pagès

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Lluís Costabella i Portella
Marta Felip i Torres
Albert Gómez i Casas
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda
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També hi assisteix, convidada per la Presidència en qualitat d’assessora, la senyora
Àfrica Masó i Sumsi.
Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Companys i Güell i senyor
Albert Piñeira i Brosel.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/6, del dia 7
de juny de 2016
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
5. 2016/1042 – Proposta de concessió de subvenció al Consorci Centre d’Acolliment
i Serveis Socials La Sopa per al projecte de suport a les persones sense llar
6. 2016/1474 – Proposta d’aprovació del Conveni amb la Diputació de Girona, el
Patronat de Turisme Girona Costa Brava i l’Agrupació Esportiva MICFootball per a
l’organització del torneig de futbol base Mediterranean International Cup per als
anys 2016 a 2019
7. 2016/1579 – Proposta de concessió de subvenció a l’Ajuntament de Borrassà per
al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació al
municipi
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
9. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/6, del
dia 7 de juny de 2016
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la
sessió ordinària número 2016/6, que va tenir lloc el dia 7 de juny de 2016.
2. Informació de la Presidència
El president presenta als membres del Consell Rector la nova gerent, la senyroa
Sílvia Oliveras i Casadellà.
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A continuació, el president informa que s’ha rebut un requeriment de l’Agencia
Española de Protección de Datos, per tal que se’ls trametin una sèrie de documents,
i aprofita per puntualitzar que es va respondre afirmativament al requeriment i que fa
mesos es va prendre la decisió de donar publicitat a tota aquesta documentació i a la
relativa a l’expedient obert arran dels màsters d’ESADE cursats per personal de
l’Organisme.
La vocal senyora Consol Cantenys demana concreció sobre la informació requerida.
El president respon que la formació CUP va demanar un llistat dels pagaments
efectuats amb les tres targetes de crèdit de què disposava Dipsalut en l’anterior
mandat i que en aquest han estat eliminades. Concretament, exposa que eren tres
targetes, una a nom de l’anterior gerent, senyor Jordi Brunet i Badosa, la segona a
nom de l’assessora de la Presidència senyora Àfrica Masó i Sumsi, i una tercera a
nom seu. El president afegeix que les targetes inclouen, bàsicament, dinars
d’empresa, despeses i bitllets d’algun viatge que es va pagar, per agilitzar les
gestions, mitjançant targeta de crèdit.
El president continua actualitzant la informació referent a les incorporacions de
personal de l’Organisme i, per finalitzar, demana la disponibilitat dels membres del
Consell Rector per efectuar una reunió durant el mes d’agost, aprofitant que la
Diputació de Girona convocarà una sessió plenària el dia 2 d’agost.
Els vocals es mostren favorables.
3. Informació de la Gerència
La gerent, en primer lloc, vol agrair la benvinguda rebuda i la confiança dipositada en
ella, i posar-se a disposició dels membres del Consell Rector. La gerent exposa que
la seva intenció és exercir el càrrec amb la màxima rigorositat i professionalitat,
aprofitant els més de vint anys d’experiència a l’administració pública, i explica que
Dipsalut gaudeix de molt bones referències pel que fa a la gestió de la salut pública i
que, per tant, serà una gran responsabilitat i un gran privilegi ser-ne la gerent. Per
acabar, la gerent agraeix els anteriors gerents, senyor Marc Alabert i senyor Jordi
Brunet, la seva disposició per tal de facilitar-li el traspàs del càrrec.
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
Decret núm. 206, d’1 d’abril de 2016. Exp. 2013/2143. Autoritzar i comprometre la despesa
derivada del contracte de serveis de desenvolupament del programa Pt09 de suport a la gestió
de la salubritat de les sorreres infantils amb CECAM SLU per l’import pendent d’execució de
9.192,37 €.
Decret núm. 207, d’1 d’abril de 2016. Exp. 2015/1505. Acceptar les al·legacions presentades
per l’Ajuntament de Vilafant a la proposta de modificació de la subvenció per a la lluita i control
integrat de plagues urbanes i minorar-ne l’import a 4.072,53 €.
Decret núm. 208, d’1 d’abril de 2016. Exp. 2016/379. Adjudicar a Telefónica Móviles España
SAU el contracte de servei temporal d’intercanvi d’informació per mitjà de targetes entre
màquines remotes per a les cabines dels desfibril·ladors del programa Girona, territori
cardioprotegit, per import de 6.000,00 €, IVA exclòs.
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Decret núm. 209, d’1 d’abril de 2016. Exp. 2016/1149. Desestimar la reclamació de pagament
de la subvenció per al finançament de l’estudi aerobiològic de la ciutat de Girona de la
Universitat Autònoma de Barcelona, atès que havia estat revocada per no complir amb
l’obligació de presentació del compte justificatiu en el termini establert.
Decret núm. 210, d’1 d’abril de 2016. Exp. 2016/1160. Aprovar les bases reguladores del
concurs d’Instagram “Diumenges saludables amb marxa nòrica”.
Decret núm. 211, de 4 d’abril de 2016. Exp. 2016/1032. Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajutnament de Cervià de Ter per 48,00 € en concepte de taxa del programa Pt02,
expedient 2016/560, per renúncia al programa.
Decret núm. 212, de 4 d’abril de 2016. Exp. 2016/1138. Revocar la subvenció de 1.444,09 € a
l’Associació de Dones de Gàmbia pel projecte de millora de condicions de les dones de Jawo
Kunda, atès que no s’ha presentat cap al·legació al requeriment de justificació.
Decret núm. 213, de 4 d’abril de 2016. Exp. 2016/1139. Minorar a 1.730,72 € la subvenció a
Fundació Privada Promoció i Desenvolupament PROIDE per a projectes d’acció social en les
comarques gironines.
Decret núm. 214, de 4 d’abril de 2016. Exp. 2016/1140. Revocar la subvenció de 1.444,09 € a
l’Associació CityToCity Districte 11 pel projecte Creant mediadors per la pau i l’empoderament
a Jerusalem est, atès que no ha presentat cap al·legació al requeriment de justificació.
Decret núm. 215, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2014/1515. Rectificar el Decret de 12 de febrer de
2016 pel qual s’informa l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres de la modificació de la
subvenció per dur a terme actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Decret núm. 216, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2015/1425. Minorar a 45.009,83 € la subvenció a
l’Ajuntament d’Olot pel Pla Anual d’Actuacions.
Decret núm. 217, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2015/1825. Aprovar l’expedient de contractació del
servei de telefonia mòbil per a cabines de desfibril·ladors del programa Girona, territori
cardioprotegit, així com els plecs de clàusules, autoritzar la despesa màxima de 96.000,00 € i
declarar que la forma d’adjudicació és el procediment obert.
Decret núm. 218, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2015/1968. Minorar-la a 6.825,12 € la subvenció a
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Decret núm. 219, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2015/1997. Revocar la subvenció de 540,00 € a
l’Ajuntament de Vilajuïga per a la lluita i control de plagues urbanes, per no haver presentat
cap al·legació a la proposta de revocació.
Decret núm. 220, de 6 d’abril de 2016. Exp. 2016/1184. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora GBR, per import de
162,18 €, corresponent a 8 hores i mitja en horari diürn durant el mes d’abril de 2016.
Decret núm. 221, de 8 d’abril de 2016. Exp. 2015/1913. Inadmetre, per presentació
extemporània, les al·legacions de l’Ajuntament de Sant Mori a la proposta de revocació de la
subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Decret núm. 222, de 8 d’abril de 2016. Exp. 2016/202. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora IVV, per import de
534,24 €, corresponent a 28 hores durant el primer trimestre de 2016.
Decret núm. 223, de 8 d’abril de 2016. Exp. 2016/291. Concedir a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta la bestreta sol·licitada de 14.750, €, corresponent al
50% de la subvenció per al finançament del projecte Prova pilot (pretest) de l’estudi
multidisciplinar sobre Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – seguiment cohort estudi
MESGI 50.
Decret núm. 224, de 8 d’abril de 2016. Exp. 2016/1243. Atorgar a la senyora MPV la quantitat
de 220,90 € en concepte de complement de productivitat corresponent a l’any 2016.
Decret núm. 225, d’11 d’abril de 2016. Exp. 2015/399. Tramitar la baixa del certificat digital de
l’Autoritat catalana de certificació de la senyora MPV i sol·licitar-hi els dels empleats ALR,
AMM, ErdMC, APR, GOR i MRF.
Decret núm. 226, d’11 d’abril de 2016. Exp. 2015/899. Concedir a l’Ajuntament de Lloret de
Mar la bestreta de 7.957,30 €, corresponent al 50% de la subvenció per al finançament del
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projecte Centre de recursos a l’apoderament i suport psicològic a famílies en risc d’exclusió
social (2015-2016), en l’àmbit del programa Pm10 Salut i Crisi.
Decret núm. 227, d’11 d’abril de 2016. Exp. 2015/2105. Concedir a l’Ajuntament de Lloret de
Mar la bestreta de 16.596,00 €, corresponent al 50% de la subvenció per al finançament del
projecte Boscos, en l’àmbit del programa Pm10 Salut i Crisi.
Decret núm. 228, d’11 d’abril de 2016. Exp. 2016/1114. Autoritzar la comissió de serveis del
senyor JBB per tal que presti serveis a la Diputació de Girona, amb efectes a partir del dia 18
d’abril de 2016.
Decret núm. 229, de 12 d’abril de 2016. Exp. 2013/1289. Deixar sense efecte, a partir del 18
d’abril de 2016, el Decret de la Vicepresidència primera pel qual s’acumulen les tasques de la
Gerència de l’Organisme en el senyor JBB.
Decret núm. 230, de 12 d’abril de 2016. Exp. 2016/121. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora MVG, per import de
419,76 €, corresponent a 22 hores durant el primer trimestre de 2016.
Decret núm. 231, de 13 d’abril de 2016. Exp. 2011/235. Cedir un desfibril·lador mòbil a
l’Ajuntament de Viladrau.
Decret núm. 232, de 13 d’abril de 2016. Exp. 2013/2143. Aprovar la renovació de la pròrroga
per dos anys del contracte de serveis amb CECAM SLU per al desenvolupament del programa
Pt09 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres
infantils, i aprovar la despesa de 77.289,00 €.
Decret núm. 233, de 13 d’abril de 2016. Exp. 2016/941. Establir l’ordre de prelació de la borsa
de treball per a cobrir suplències temporals que es produeixin en els llocs de treball d’agent de
salut pública municipal de Dipsalut, d’acord amb els resultats del procediment selectiu aprovats
pel Tribunal Qualificador de la convocatòria.
Decret núm. 234, de 13 d’abril de 2016. Exp. 2016/1170. Concedir a l’Ajuntament de Salt la
subvenció de 6.000,00 € per al suport a la contractació d’un tècnic per al centre de recursos de
la gent gran.
Decret núm. 235, de 14 d’abril de 2016. Exp. 2015/1674. Minorar a 971,18 € la subvenció a
l’Ajuntament de Camprodon per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Decret núm. 236, de 14 d’abril de 2016. Exp. 2015/1858. Minorar a 2.543,83 € la subvenció a
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Decret núm. 237, de 14 d’abril de 2016. Exp. 2015/2197. Autoritzar i comprometre la despesa
de 22.800,00 € per al contracte d’arrendament d’espai self storage.
Decret núm. 238, de 15 d’abril de 2016. Exp. 2016/134. Autoritzar la indemnització per raó del
servei de les despeses de desplaçament acreditades mitjançant la relació que consta a
l’expedient corresponent.
Decret núm. 239, de 15 d’abril de 2016. Exp. 2016/1246. Atorgar al senyor JBB la quantitat de
243,44 € en concepte de complement de productivitat corresponent a 2016.
Decret núm. 240, de 15 d’abril de 2016. Exp. 2016/1327. Autoritzar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora MPV per import de
744,12 €, corresponent a 39 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2016.
Decret núm. 241, de 18 d’abril de 2016. Exp. 2010/1033. Minorar a 45.064,37 € la subvenció a
la Universitat de Girona per al finançament de l’estudi de recerca Girona, projecte vital.
Decret núm. 242, de 18 d’abril de 2016. Exp. 2015/1493. Minorar a 9.586,12 € la subvenció al
Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona per a dur a terme formació en matèria de promoció
de la salut per a professionals.
Decret núm. 243, de 18 d’abril de 2016. Exp. 2016/1130. Concedir a Integra, associació de
discapacitats intel·lectuals, la subvenció de 10.000,00 € per a l’adquisició d’una furgoneta.
Decret núm. 244, de 18 d’abril de 2016. Exp. 2016/1132. Convalidar la despesa corresponent
a les factures de Viajes El Corte Inglés SA en concepte de reserva de vol i estada al 22è
Congrès International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), que totalitzen
3.206,51 €.
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Decret núm. 245, de 18 d’abril de 2016. Exp. 2016/1143. Revocar la subvenció de 2.151,01 € a
l’Associació Cultural Sonikara Dars Kekoro per al projecte Dispensari Dars Lanie Kekoro, i
iniciar l’expedient de reintegrament de la bestreta concedida a 31 de juliol de 2015.
Decret núm. 246, de 19 d’abril de 2016. Exp. 2016/1159. Aprovar les bases reguladores del
procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics A2 de contractació i jurídics, i
convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 247, de 19 d’abril de 2016. Exp. 2016/1272. Desestimar la sol·licitud de subvenció
exclosa de concurrència pública de l’AMPA CEE Font de l’Abella per al casal d’estiu 2016 de
nens i joves amb capacitat, atès que el projecte encaixa amb l’objecte de la línia ASO de
subvencions per a projectes contra la pobresa i l’exclusió social.
Decret núm. 248, de 19 d’abril de 2016. Exp. 2016/1351. Contractar temporalment el senyor
ANS perquè presti els seus serveis com a agent de salut pública municipal en substitució de la
senyora CEC.
Decret núm. 249, de 20 d’abril de 2016. Exp. 2015/1484. Modificar les condicions del contracte
laboral a temps parcial de la senyora ADD i establir una jornada laboral de 12 hores i mitja
setmanals.
Decret núm. 250, de 20 d’abril de 2016. Exp. 2015/1891. Minorar a 461,90 € la subvenció a
l’Ajuntament de Riumors per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Decret núm. 251, de 21 d’abril de 2016. Exp. 2015/1818. Estimar les al·legacions de
l’Ajuntament de Juià a la proposta de revocació de la subvenció per a la lluita i control integrat
de plagues urbanes i concedir-ne l’import íntegre.
Decret núm. 252, de 21 d’abril de 2016. Exp. 2015/2001. Minorar a 359,83 € la subvenció a
l’Ajuntament de Pontós per a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Decret núm. 253, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2205. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Alp en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 254, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2206. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Anglés en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 255, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2207. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Argelaguer en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 256, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2208. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Avinyonet de Puigventós en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 257, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2209. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Bescanó en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 258, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2210. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Bolvir en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 259, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2211. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Borrassà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 260, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2212. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Brunyola en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 261, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2213. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Cabanes en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 262, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2214. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Calonge en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
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Decret núm. 263, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2215. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Camós en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 264, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2216. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Camprodon en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 265, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2217. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Canet d’Adri en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 266, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2218. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Capmany en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 267, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2219. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 268, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2220. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de La Cellera de Ter en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 269, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2221. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Cervià de Ter en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 270, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2222. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Colera en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 271, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2223. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Corçà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 272, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2224. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura en relació al subministrament de senyals pels
desfibril·ladors fixos del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 273, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2225. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Darnius en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 274, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2226. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Espolla en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 275, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2227. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Esponellà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 276, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2228. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Flaçà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 277, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2229. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Fontanals de Cerdanya en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 278, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2231. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Fornells de la Selva en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 279, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2232. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Fortià en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 280, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2233. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Garrigàs en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
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Decret núm. 281, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2234. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Gombrèn en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 282, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2235. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de La Vajol en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 283, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2236. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de L’Armentera en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 284, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2237. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Les Planes d’Hostoles en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 285, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2238. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Les Preses en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 286, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2239. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Llambilles en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 287, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2240. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Llívia en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 288, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2241. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Maçanet de la Selva en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 289, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2242. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Masarac en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 290, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2243. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Massanes en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 291, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2244. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Mollet de Peralada en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 292, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2245. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Navata en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 293, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2246. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Ogassa en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 294, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2247. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Olot en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 295, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2248. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Palafrugell en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 296, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2249. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Palau-sator en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 297, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2250. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Peralada en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 298, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2251. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Pont de Molins en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
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Decret núm. 299, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2252. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Pontós en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 300, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2253. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Porqueres en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 301, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2254. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Puigcerdà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 302, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2255. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Queralbs en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 303, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2256. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Regencós en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 304, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2257. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Ribes de Freser en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 305, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2258. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 306, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2259. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Climent Sescebes en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 307, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2260. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 308, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2261. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Hilari Sacalm en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 309, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2262. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Llorenç de la Muga en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 310, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2263. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Martí de Llémena en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos
del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 311, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2264. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Sant Mori en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 312, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2265. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del
municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 313, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2266. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Saus, Camallera i Llampaies en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors
fixos del municipi en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 314, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2268. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Serinyà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 315, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2269. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Setcases en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 316, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2270. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Susqueda en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
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Decret núm. 317, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2271. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Terrades en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 318, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2273. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Ullastret en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 319, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2274. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Ultramort en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 320, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2275. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
d’Urús en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 321, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2276. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vidrà en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 322, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2277. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vilademuls en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 323, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2278. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vilafant en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 324, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2279. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vilamalla en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en
el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 325, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2280. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vila-sacra en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi
en el marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 326, de 22 d’abril de 2016. Exp. 2015/2632. Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament
de Toses en relació al subministrament de senyals pels desfibril·ladors fixos del municipi en el
marc de programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit.
Decret núm. 327, de 25 d’abril de 2016. Exp. 2016/1113. Aprovar la llista d’admissions i
exclusions en el concurs de provisió del lloc de treball de gerent de Dipsalut i fixar el dia, hora i
lloc de realització de les proves selectives corresponents.
Decret núm. 328, de 25 d’abril de 2016. Exp. 2016/1303. Concedir la subvenció de 18.337,19 €
pel finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut a l’Ajuntament de Llers, per realitzar millores a la zona de subministrament.
Decret núm. 329, de 25 d’abril de 2016. Exp. 2016/1350. Concedir la subvenció de 17.971,30 €
pel finançament de l’assessorament i el suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut a l’Ajuntament de Pont de Molins, per realitzar millores a la zona de subministrament.
Decret núm. 330, de 26 d’abril de 2016. Exp. 2016/1360. Convalidar la despesa corresponent
a la sessió formativa sobre el treball en habilitats per a la vida i el sentit de la coherència en el
marc del Programa Sigues tu: eines i actius per a la salut, dels docents participants.
Decret núm. 331, de 27 d’abril de 2016. Exp. 2015/1841. Estimar les al·legacions de
l’Ajuntament de Juià a la proposta de revocació de la subvenció de 1.025,23 € per a activitats
de promoció de la salut i concedir-ne l’import íntegre.
Decret núm. 332, de 27 d’abril de 2016. Exp. 2016/1428. Incoar l’expedient de suplement de
crèdit DI 1SC 1/2016.
Decret núm. 333, de 28 d’abril de 2016. Exp. 2014/837. Minorar a 19.510,33 € la subvenció a
l’Ajuntament de Salt per al desenvolupament del Pla de Salut Jove.
Decret núm. 334, de 28 d’abril de 2016. Exp. 2015/1304. Minorar a 24.679,43 € la subvenció a
l’Ajuntament de Blanes per a la realització d’actuacions de seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges.
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Decret núm. 335, de 28 d’abril de 2016. Exp. 2015/1728. Minorar a 9.900,39 € la subvenció al
Col·legi Oficial de Farmacèutics per a realitzar formació a professionals en promoció de la
salut.
Decret núm. 336, de 29 d’abril de 2016. Exp. 2016/1004. Aprovar l’expedient de modificació de
crèdit 2IR 3/2016, d’incorporació de romanents del crèdit del pressupost de 2015, per import
de 518.655,64 €.
Decret núm. 337, de 29 d’abril de 2016. Exp. 2016/1102. Adscriure el senyor DAC a lloc de
treball de cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del 2 de maig
de 2016.
Decret núm. 338, de 29 d’abril de 2016. Exp. 2016/1113. Modificar la llista d’admissions en el
concurs de provisió del lloc de treball de gerent de Dipsalut, així com les llistes d’aspirants
convocats a la realització de les proves selectives corresponents.

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el Decret d’aprovació de les
bases reguladores del concurs d’Instagram “Diumenges saludables amb marxa
nòrdica”.
El president respon que forma part de l’estratègia de difusió de l’Organisme i que la
inclusió de la marxa nòrdica és una novetat introduïda a les dinamitzacions de les
xarxes d’itineraris saludables a petició dels dinamitzadors.
La senyora Àfrica Masó afegeix que es volen promocionar les xarxes d’itineraris
saludables, a més de crear unes sinergies positives amb les Vies Verdes, i comenta
que anteriorment l’Organisme va fer un concurs similar, referit a l’alimentació
saludable, on el premi consistia en una cistella de fruita i que, per tant, l’objectiu
només és fer una difusió lúdica dels hàbits saludables.
El vocal senyor Salellas i la resta de vocals constaten que hi ha Decrets amb la
numeració repetida, concretament els números 251 i 252.
El president respon que es rectificarà en l’acta de la sessió.
5. 2016/1042 – Proposta de concessió de subvenció al Consorci Centre
d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa per al projecte de suport a les
persones sense llar
El president exposa les característiques de la proposta.
El vocal senyor Salellas pregunta si es tracta de la subvenció que concedia
habitualment el departament d’Acció Social de la Diputació de Girona.
El president contesta que, efectivament, es tracta d’aquesta subvenció i que la
intenció de Dipsalut es substituir gradualment les subvencions nominatives d’Acció
Social per concessions mitjançant concurrència competitiva.
Finalitzen les intervencions.
El Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, el 14 de maig de 2016,
amb registre d’entrada núm. 16/1442, va presentar una sol·licitud de subvenció
exclosa de concurrència pública pel projecte de suport a les persones sense llar
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Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa per l’any 2016, indicant un
pressupost d’un milió cent setanta-dos mil dos-cents euros (1.172.200,00 €).
Posteriorment, el 16 de juny de 2016, amb registre d’entrada núm. 16/2575, va
presentar una esmena de la seva sol·licitud indicant una despesa total de dos-cents
mil euros (200.000,00 €).
Vist l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Promoció de la Salut del 20 de juny de 2016 i
l’informe jurídic del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, del 21 de juny
de 2016, en què informen favorablement sobre la concessió de la subvenció exclosa
de concurrència per al finançament del projecte de Suport a les persones sense llar,
perquè existeix consignació nominativa al pressupost de Dipsalut de 2016 i en base a
l’article 22. 2. a) de la Llei general de subvencions i l’article 15 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
Atesos aquests antecedents, i la delegació a la Presidència de Dipsalut feta pel
Consell Rector, en sessió ordinària número 2015/9, que va tenir lloc el 28 de juliol de
2015, 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 vint mil euros (20.000,00 €) i la seva durada no sigui superior a
tres anys, vistes les competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de
l’Organisme, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i el Consorci Centre
d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” amb NIF P1700061C, per la quantitat total de
cent vuitanta mil euros (180.000,00 €) que consta en l’annex 1, per l’execució del
projecte Suport a les persones sense llar per l’any 2016, segons el detall següent:
Expedient
2016/1042

Beneficiari

NIF

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa

P1700061C

Objecte
Projecte de Suport a les persones sense llar Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials
La Sopa l’any 2016
Subvenció
Base
subvencionable (*)

%
subvencionat

Import concedit

Període
subvencionable

Data
justificació

200.000,00 €

90%

180.000,00 €

01/01/201631/12/2016

15/01/2017

*Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’import cent vuitanta mil euros (180.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 6/2310/46701 al Consorci
Centre d’Acolliment i Serveis Socials, La Sopa del pressupost de Dipsalut d’enguany
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Tercer. 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
15 de gener de 2017.
Quart. Concedir al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa una
bestreta de 135.000,00 €, corresponent al 75 % de la subvenció concedida, que es
farà efectiva un cop formalitzat el conveni.
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 al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La
Sopa.
Setè. Enviar dues còpies del conveni, adjuntes a la comunicació d’aquest acord, per
tal que el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa procedeixi a la
signatura, en el marge esquerra de cada pàgina i les retorni a Dipsalut per la seva
formalització.
Annex 5.1
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSORCI
D’ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA. SAE 2016/8. GIRONA.

CENTRE

INTERVENEN
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, amb CIF
núm. Q1700565C, representat pel seu president, senyor Josep Maria Corominas i Barnadas,
en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 19 de maig de 2015, i
assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, amb CIF
P1700061C representada per la seva vicepresidenta, senyora Silvia Paneque Sureda, amb
DNI 43678277N.
MANIFESTEN
I. Que el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa (en endavant La Sopa)
realitza activats de suport i acolliment a persones sense sostre, mancades d’habitatge o en
situació de pobresa severa o exclusió.
II. Que el projecte té com a objectiu donar suport a les iniciatives que lluiten contra la pobresa
i l’exclusió social. Els serveis s’ofereixen a tota la demarcació de Girona sense discriminar
la procedència immediata dels usuaris
III. Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (d’ara en endavant
Dipsalut) des de la seva la creació presta els serveis de salut pública per part de la
Diputació de Girona.
IV. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015, va aprovar
inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i benestar de la Diputació de Girona a Dipsalut amb efectes a partir
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de l’1 de gener de 2016. D’aquesta manera, la Unitat d’Acció Social de la Diputació de
Girona queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni.
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió
d’una subvenció pel projecte de Suport a les persones sense llar dut a terme per La Sopa per
a l’any 2016.
Segon. Import de la subvenció.
Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb La Sopa, perquè pugui acomplir els
objectius del Conveni mitjançant una aportació econòmica de cent vuitanta mil euros
(180.000,00 €), que representa un finançament del 90% sobre la base subvencionable fixada
de dos cents mil euros (200.000,00 €), segons el detall següent:
Expedient
2016/1042

Beneficiari

NIF

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa

P1700061C

Objecte
Projecte de Suport a les persones sense llar Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa
l’any 2016
Subvenció
Base subvencionable
(*)

%
subvencionat

Import concedit

Període
subvencionable

Data
justificació

200.000,00 €

90%

180.000,00 €

01/01/201631/12/2016

15/01/2017

*Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.

Tercer. Aplicació pressupostària
El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa
6/2310/46701 – Al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, del pressupost de
Dipsalut per al 2016.
Quart. Bestreta.
Per tal que el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa pugui desenvolupar les
actuacions previstes en aquest conveni, Dipsalut concedirà una bestreta de cent trenta-cinc mil
euros (135.00,00 €), que representen el 75% de l’import concedit, que es farà efectiva un cop
formalitzat el present conveni. La resta de la subvenció es transferirà un cop el Consorci
Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa justifiqui el projecte realitzat i l’Àrea instructora
validi la justificació presentada.
Cinquè. Publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de Dipsalut en
tot acte o documentació que es generi. L’àrea de Comunicació i Difusió de Dipsalut
assessorarà i supervisarà els beneficiaris sobre els aplicatius que hagin d’utilitzar.
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En el cas d’actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà convidat un
representant de Dipsalut, i per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari
caldrà consultar amb Dipsalut.
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, en
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Sisè. Justificació
Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment
de l’activitat ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
Es Condiciona el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de
subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu .
A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons, La Sopa ha de presentar, en el termini màxim que
s’estableix en el 15 de gener de 2017 un compte justificatiu al registre d’entrada de Dipsalut
segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat/), que ha de contenir:
-

-

Una memòria justificativa del projecte.
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. L’ IVA
dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de
l’entitat on acrediti o faci constar que no se’l pot deduir.
Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa
referència en el paràgraf anterior.
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de
despeses presentat en el moment 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. És inadmissible cap canvi de destinació.
La Sopa serà responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà tots els recursos
materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel pressupost del programa.
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. Si
el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit
íntegrament pel Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa el qual també
tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a
despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i amb les condicions
assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents.
Setè. Pròrroga
Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini de justificació
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
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En el cas que La Sopa 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 i 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.
Vuitè. Comprovació Justificació
Dipsalut verificarà formalment la documentació justificativa presentada i, si escau, requerirà al
beneficiari que dins del termini de quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la
documentació o ampliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança
general de subvencions, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se li
revocarà la subvenció.
Novè. Acompliment
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 finalista.
Desè. Comptabilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, amb l’excepció dels ajuts que
s’obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al
mateix projecte. La suma de la subvenció per part de la Dipsalut amb el finançament que tingui
el beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Onzè Protecció de dades
Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals
per tercers de forma no autoritzada.
Dotzè. Llei de Transparència
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 atorga una subvenció superior a
deu mil euros (10.000 €) està obligat a comunicar a Dipsalut la 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
cent mil euros (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 cinc
mil euros (5.000 €), s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà
necessària la seva comunicació a Dipsalut.
Tretzè. Principis ètics
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:
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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 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) 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 pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
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, i
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions.
Catorzè. Vigència.
La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 15 de gener
de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en
aplicació de les previsions d’aquest.
Quinzè. Causes de revocació/extinció.
El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits sobrevinguts durant
el procediment.
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest
Conveni, l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o
material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o
manifest de les seves clàusules.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest conveni o que es
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció
concedida.
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.
Setzè. Jurisdicció competent i resolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
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persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment
Dissetè. Règim jurídic.
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i
de les normes bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de
18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu
Reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella
normativa que el modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.
I en prova de conformitat, les parts signen per triplicat, aquest Conveni en el lloc i la data que
s’assenyalen.
Girona,_______________________
Dipsalut
Josep Corominas i Barnadas
President p.d.
Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari
Girona,_______________________
Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa
Silvia Paneque Sureda
Vicepresidenta

6. 2016/1474 – Proposta d’aprovació del Conveni amb la Diputació de Girona, el
Patronat de Turisme Girona Costa Brava i l’Agrupació Esportiva MICFootball
per a l’organització del torneig de futbol base Mediterranean International Cup
per als anys 2016 a 2019
El president exposa les característiques de la proposta.
El vocal senyor Salellas manifesta que s’abstindrà en aquesta votació, tot i estar d’acord
amb la promoció de l’esport base, ja que considera poc adients determinats aspectes
organitzatius d’aquest torneig i entén que, si les administracions hi aporten recursos,
haurien d’exigir una gestió més acurada.
Finalitzen les intervencions.
La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, SA, Dipsalut i
l’Agrupació Esportiva MICFootball pretenen regular la col·laboració econòmica per a
l’organització del torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean International Cup - per als
anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
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El torneig se celebra a diferents poblacions de les comarques gironines i reuneix equips i
seleccions de tot el món competint en diverses categories, convertint-se en el centre
d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació alhora que esdevé una destacada
plataforma de projecció exterior i de difusió comarcal molt important.
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 de dotar a les entitats
dels instruments necessaris per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de vida
adequada. El torneig suposa una eina eficaç per a la promoció d’estils de vida
saludables entre els diferents participants, promocionant els hàbits de qualitat de vida
basats en l’activitat física, l’exercici, el treball en equip i els valors que fonamenten
l’esport.
En data 25 de febrer de 2015 s’aprova el text del protocol d’intencions de la Diputació de
Girona, el Patronat de Turisme Costa brava Girona, Dipsalut i Agrupació esportiva
Micfootball per garantir la continuïtat de la celebració del torneig de futbol base MICMediterranean International Cup per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a la Costa brava.
En data 4 de maig de 2016, la gerència elabora un informe relatiu al conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el patronat de Turisme Costa Brava SA,
Dipsalut i l’agrupació Esportiva MIC Football.
En data 17 de maig de 2016, el Ple de la Diputació de Girona aprova el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el patronat de Turisme Costa Brava SA,
Dipsalut i l’agrupació Esportiva MIC Football
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que li atribueix l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor
Lluc Salellas i el vot favorable de la resta de membres assistents, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració (Annex 1) entre la Diputació de Girona, el
Patronat de Turisme Girona Costa Brava SA, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva
MICFootball per a l’organització del torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean
International Cup – amb una aportació per part de Dipsalut de trenta-quatre mil euros
(34.000,00 euros) , repartits en quatre anualitats que suposa el 3,70 % del pressupost
presentat. Aquesta actuació està prevista pels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 i es farà
efectiva de la forma següent:
Anualitat
2016
2017
2018
2019
Total

Base subvencionable
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
920.000,00

Import concedit
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
34.000,00

%base
subvencionable
3,70 %
3,70 %
3,70 %
3,70 %
3,70 %
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Segon. Autoritzar i comprometre la despesa d’acord amb la periodificació de l’apartat
anterior amb càrrec a l l’aplicació pressupostària 4/3110/48901 Convenis amb ONL
promoció, del pressupost de Dipsalut d’enguany i per les anualitats següents condicionar
l’aprovació a l’existència del crèdit adequat i suficient.
Tercer. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades
per a la seva aplicació.
Quart. La justificació haurà de presentar-se abans del 31 de desembre de cada anualitat
a la Diputació de Girona, d’acord amb els criteris establerts en el Conveni de
col·laboració. La Diputació de Girona validarà la documentació aportada mitjançant un
informe del servei tècnic d’Esports i trametrà còpia a Dipsalut per tal que efectuï el
pagament.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Agrupació Esportiva MICFootball, al Patronat de
Turisme Girona Costa Brava SA i a la Diputació de Girona.
Annex 6.1
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, DIPSALUT I L’AGRUPACIÓ ESPORTIVA
MICFOOTBALL PER A L’ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG DE FUTBOL BASE MIC MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CUP- PER ALS ANYS 2016, 2017, 2018 i 2019
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
D’una part el Sr. Pere Vila i Fulcarà, que actua com a president i representant a la DIPUTACIÓ
DE GIRONA, amb el núm. de NIF P1700000A, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia...
Actua, també, en la seva condició de president titular del PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA GIRONA, SA (en endavant el Patronat), amb el núm. de NIF: A17031246.

I, el Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, que actua en la sev condició de president delegat de
l'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (en endavant
Dipsalut), amb el núm. de NIF: Q1700565C.
De l’altra part el Sr. David Bellver i Vives, com a president i representant a l'AGRUPACIÓ
ESPORTIVA MICFOOTBALL, amb núm. de NIF G62989124. Aquesta entitat privada està
constituïda i inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, mitjançant
resolució del Secretari General de l’Esport de data 20 de gener de 2003 amb el número 11574.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Mitjançant el present document la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa
Brava, SA, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva MICFootball pretenen regular la col·laboració
econòmica per a l’organització del torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean International Cup per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
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L’esmentat torneig se celebra a diferents poblacions de les comarques gironines i reuneix equips i
seleccions de tot el món competint en diverses categories.
Els signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria d’activitats
esportives, turístiques i socials consideren que l’organització del Torneig de Futbol Base MIC Mediterranean International Cup, per part de l’Agrupació Esportiva Micfootball, representa per al
conjunt de les comarques de Girona una promoció important a nivell nacional i internacional, atès
que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació alhora que
esdevé una destacada plataforma de projecció exterior i de difusió comarcal molt important i, en
especial, de la marca turística Costa Brava. Aquest torneig se celebrarà bàsicament a la Costa
Brava, permet reunir en una mateixa competició els equips i seleccions nacionals de més prestigi
internacional i les anteriors edicions portades a terme per aquesta entitat varen assolir un gran
èxit.
En virtut de tot això, formalitzen els present conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és el finançament a l'Agrupació
Esportiva MICFootball per a l'organització del Torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean
International Cup -.
Segon. Import de la subvenció. La Diputació de Girona, el Patronat i Dipsalut volen satisfer els
conceptes especificats a la sol·licitud presentada que dóna origen a aquest conveni i es concreta
amb un pressupost de 230.000,00 euros i que es fixa amb una aportació anual de 60.000,00
euros d’acord amb el quadre de distribució següent:
SUBVENCIÓ

DIPUTACIÓ

PATRONAT

DIPSALUT

ANY

Base
subvencionable

Import concedit %

Import concedit %

Import concedit %

2016
2017
2018
2019

230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00

35.500,00
35.500,00
35.500,00
35.500,00

16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00

8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00

15,44
15,44
15,44
15,44

6,96
6,96
6,96
6,96

3,70
3,70
3,70
3,70

La subvenció de l’any 2016 es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
correspongui del pressupost corporatiu d’enguany de cada ens. La resta d’anualitats estaran
condicionades a l’aprovació del crèdit adient en el corresponent pressupost.
Tercer. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la Diputació de
Girona, el Patronat i Dipsalut, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de Girona, abans
del 31 de desembre de cada anualitat, la següent documentació:
-

Compte justificatiu normal (Subv. iguals o superiors a 60.000,00€) per l’import total de la
despesa subvencionable, que és la despesa inclosa i declarada en el pressupost de
despeses presentat en el moment de la sol·licitud, model disponible al web corporatiu
(www.ddgi.cat/subvencions/documentació).

-

Memòria d’activitats que inclourà els següents documents:
1.- Recull de notes de premsa o articles apareguts en mitjans de comunicació on line i/o
off line on es parli del territori i/o apareguin les marques turístiques.
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2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i l’esdeveniment on
apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals
3.- Recull de captures de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on
line, aplicacions, etc.) on apareguin els logos turístics i/o institucionals
4.- Un recull fotogràfic de l’esdeveniment.
5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o institucionals (Dvd,
vídeo, fulletons, revistes, marchandatge, etc.)
-

Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a
l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes
en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

-

Una declaració responsable del beneficiari, de conformitat amb el que preveu la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, declarant que l’entitat disposa de les certificacions legalment establertes
per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en cas que
canviï alguna persona adscrita, es compromet a aportar una nova declaració
responsable.

S'haurà de justificar l'import total de la despesa subvencionable a la Diputació de Girona. La
Diputació s’encarregarà de validar la documentació aportada juntament amb el compte justificatiu
emetent el document preceptiu (informe del servei tècnic d'Esports de la Diputació) que serà
tramès mitjançant còpia al Patronat i Dipsalut perquè efectuï el pagament corresponent. Si el cost
de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
inicial atorgada. D'altra banda, es reduirà proporcionalment d’acord amb els % de finançament
establerts per a cada ens en aquest conveni en el supòsit que quan s’aporti la documentació
justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable.
Quart. Compromisos de l'Agrupació Esportiva MICFootball. Per la seva part, l’Agrupació
Esportiva MICFootbal, entitat responsable de l'organització de la mostra, es compromet a:
-

-

-

-

Inserir publicitat dels signats del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona que
aquesta determini com a espònsor principal en un lloc i distribució preferent al cartell de
fons de les rodes de premsa de presentació del MIC. Els esmentats actes es realitzaran a
Barcelona i a Girona. En aquests hi participen jugadors de primer nivell i personalitats del
món del futbol i de l'esport base, juntament amb representants de les institucions
esportives i socials i membres de l’entitat organitzadora. Aquestes rodes de premsa
comptaran amb la presència dels més importants mitjans de comunicació del país.
Els signants del conveni podran utilitzar les imatges dels actes de presentació amb les
personalitats presents per a qualsevol comunicació o promoció interna.
El Gabinet de Premsa de l'Agrupació Esportiva MICFootball coordinarà, juntament amb
els dels signants del conveni, la difusió en premsa, tant dels actes de presentació com de
la notícia de la signatura del conveni.
Col·locar 5 tanques de publicitat de 3 x 1 metres dels signants del conveni i de la marca
Costa Brava Pirineu de Girona a l’Estadi Municipal de Palamós, on es disputaran les
finals i des d’on seran televisades per Esports 3 o TV3, Canal+, Teledeporte, Gol TV,
Eurosport, etc. També caldrà inserir el logotip de la marca Costa Brava Pirineu de Girona
en l’entradeta i sortida dels partits de semifinal i final retransmesos per aquests mitjans
audiovisuals.
La producció d'aquestes tanques, de la imatge, cartells, i aplicacions del logo dels
signants del conveni o de la marca que aquesta determini, aniran a càrrec de l'Agrupació
Esportiva MICFootball.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Possibilitat de col·locar 2 lones de publicitat dels signants del conveni i de la marca Costa
Brava Pirineu de Girona en un lloc visible dels camps que es jugui el MIC. La producció
d'aquestes tanques aniria amb càrrec propi dels signants.
Inserir el logotip dels signants del conveni en un lloc preferent i preferencial en el cartell
que es col·locarà davant de les formacions dels equips que juguin les semifinals i finals
abans que comencin els partits i durant el lliurament de premis.
Inserir el logotip dels signants del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona,
tant a la pàgina principal com en l’apartat de patrocinadors de la web oficial del MIC, on
es troba tota la informació del torneig, amb la possibilitat d’efectuar un link al web que es
decideixi.
Col·locar publicitat de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona
als més de 3.000 cartells que anunciaran el torneig.
Autoritzar a la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, si així ho
desitja, poder realitzar algun acte promocional durant la presentació de l’esdeveniment o
els altres actes del MIC.
Col·locar la marca dels signants al conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona
als braçalets o polseres identificatives que portaran els participants. La producció del
material anirà a càrrec del MIC.
Col·locar publicitat de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona
als regals NIKE que es distribuiran entre tots els participants. El cost de l’estampació
anirà a càrrec del MIC.
Col·locar publicitat de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona
a les samarretes que es regalaran a tots els participants del torneig. El cost de
l’estampació anirà a càrrec del MIC.
Autoritzar a la Diputació de Girona i al Patronat a realitzar actes de caràcter promocional
dirigit als participants del torneig.
Presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics corresponents dels signants del conveni
de qualsevol adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa de la Diputació als
efectes que en donin la conformitat.
Els signants del conveni acorden que l’entrada als partits que es disputin durant el MIC
serà gratuïta.
L’organització cedirà una pàgina de publicitat al Patronat en cas de que realitzi una
publicació per als participats al MIC
Inserir a la pàgina web del MIC un bànner enllaçat a l’apartat de reserves on-line de la
web costabrava.org del Patronat. Aquest bànner serà lliurat pel Patronat.
Col·locar en el Facebook del MIC un link del Facebook del Patronat.

Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de la
subvenció.
Sisè. Fraccionament dels pagaments. No s’admet la presentació de justificacions parcials.
Setè. Anul·lació. No justificar les despeses dintre del termini establert i en les condicions
assenyalades motivarà l’anul·lació d’ofici de la subvenció concedida pendent de justificar, ja sigui
de la mateixa anualitat com de les següents, sense perjudici de poder iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció concedida, d’acord amb els termes establerts en el pacte següent.
Vuitè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels
pactes previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II del títol II de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Novè. Vigència. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada finalitzarà
el 31 de desembre de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les
parts nascudes en aplicació de les seves previsions.
Desè. Pròrrogues. El beneficiari pot demanar una pròrroga abans que acabi el termini de vigència
d’aquest conveni, per tal de poder justificar la despesa. Aquesta sol·licitud podrà ser atorgada o
desestimada discrecionalment, un cop valorada la petició.
Onzè. Verificació i control. Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu
inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional 14a del cos legal esmentat.
Dotzè. Normes supletòries. En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la resta de normativa d’aplicació.
Tretzè. Naturalesa del conveni. El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per
resoldre, en darrera instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
Catorzè. L'eficàcia d'aquest conveni, pel que fa a Dipsalut, queda condicionada a la seva
aprovació per part del Consell Rector i pel que fa al Patronat, per part del seu Consell
d'Administració.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data
que s’assenyalen.
Sant Cugat del Vallès, _______________
Per l'Agrupació Esportiva MICFootball
David Bellver i Vives
President
Girona, _______________
Per la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA
Pere Vila i Fulcarà
President
Per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Josep M. Corominas i Barnadas
President p.d.
Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general
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7. 2016/1579 – Proposta de concessió de subvenció a l’Ajuntament de Borrassà
per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrifació
al municipi
El president exposa les característiques de la proposta.
El vocal senyor Josep Maria Rufí considera que pot ser problemàtic, en un futur,
subvencionar tractaments d’eliminació de contaminants de les fonts d’aigua potable,
atès és una problemàtica de gran complexitat i que afecta la pràctica totalitat dels
municipis de la província.
La vocal senyora Cantenys demana més concreció sobre el funcionament del sistema
utilitzat i si disposa d’alguna experiència prèvia.
El president respon que es va fer una roda de premsa conjuntament amb l’empresa
creadora del dispositiu presentant el projecte, i que en resposta a les qüestions
plantejades, Dipsalut és conscient de l’abast d’aquest problema i que l’Organisme no
el pretén resoldre definitivament, sinó que vol col·laborar amb l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua – ICRA i l’empresa creadora del sistema per tal d’efectuar una
prova pilot a escala real.
La senyora Masó puntualitza que una prova inicial de funcionament ja es va realitzar
satisfactòriament i que l’ICRA va proposar la implantació d’un mòdul per tal de satisfer
la demanda d’aigua potable de tot el municipi, que és la part que subvencionarà
l’Organisme.
La vocal senyora Cantenys comenta que la comarca de l’Empordà es troba molt
afectada per aquesta problemàtica i, per referències, li consta que el cost de mòduls
similars és molt alt.
La senyora Masó respon que són mòduls finançats al 70% amb recursos provinents
de la Unió Europea i amb un preu aproximat de 100.000,00 €.
La senyora Cantenys reclama que s’hauria de buscar la col·laboració de més
institucions, perquè és un problema d’una gran magnitud.
El president respon que l’ICRA està en converses per finançar part d’un altre mòdul, i
que la voluntat de Dipsalut no és solucionar el problema, sinó posar a disposició dels
Ajuntaments eines efectives per resoldre aquesta problemàtica.
El vocal senyor Salellas manifesta que s’abstindrà, ja que han rebut opinions i
comentaris negatius que encara han de valorar; a més, comenta que les
administracions finalment acaben solucionant un problema que han creat tercers i, per
tant, reclama la participació dels implicats en l’origen de la contaminació per nitrats. El
vocal exposa que l’actual model econòmic genera una gran quantitat de residus i de
contaminació que acaba sent solucionada amb recursos públics.
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El president respon que la solució global dels nitrats i la contaminació no forma part
de les competències de l’Organisme i que l’únic que es pretén amb aquesta subvenció
és donar resposta a una petició concreta de l’alcalde de Borrassà, per mitjà del
desenvolupament d’una tecnologia innovadora que pot ser molt eficaç.
Finalitzen les intervencions.
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 cinquanta-vuit mil dos-cents
euros (58.200,00 €).
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 àmbits de la protecció i de la promoció de la salut.
L’Ajuntament de Borrassà vol instal·lar una planta 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 consum humà.
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 17
de juny de 2016, en què informen favorablement sobre la concessió de la subvenció
exclosa de concurrència per al finançament del projecte d’instal·lació d’una planta
d’electrodesnitrifació al municipi de Borrassà, atès que l’activitat és d’interès públic pel
fet que la seva finalitat és reduir els nivells de nitrats a l’aigua del municipi de Borrassà
i fer-la apta pel consum humà.
Tot això, 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 acreditant interès públic.
Atesos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que li atribueix l’article
10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal
senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta de membres assistents, l’adopció del
següent
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ACORD
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/76200 Programa
d’inversió municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2016/1579

Ajuntament de Borrassà

P1702900J

Objecte
Finançament del projecte d’instal·lació d’una planta d’electrodesnitrificació al municipi de
Borrassà
Subvenció
Base
subvencionable (*)

% subvencionat

Import
concedit

Període
subvencionable

Data
justificació

58.200,00 €

100.00%

58.200,00 €

Data aprovació
acord fins al 31
d’octubre de 2017

20/11/2017

*Despeses subvencionables declarades en el pressupost

Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Tercer. Es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Borrassà sol·liciti una bestreta del
50,00% de l’import concedit, i en aquest cas, caldrà presentar la sol·licitud a Dipsalut,
qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de la petició.
Quart. 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 de Dipsalut.
L’esmentada justificació es presentarà d’acord amb el que s’indica a continuació.
-

Com a data límit el 24 desembre de 2016 es presentarà una memòria tècnica
detallada de l’activitat duta a terme durant aquest període.

-

Com a data límit el 20 de novembre de 2017 es presentarà el compte
justificatiu simplificat que ha de contenir 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 amb el 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. A més amb el compte justificatiu s’haurà de
presentar una memòria tècnica final de les actuacions portades a terme en
format digital i en suport paper.
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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, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l’acabament del període de justificació.
Cinquè. S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la
quantia atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida
en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de
destinació.
La subvenció s’haurà de justificar com a màxim el 20 de novembre de 2017.
El fet de no justificar l’actuació dins del termini i amb les condicions assenyalades,
motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents i l’obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Sisè. 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
subvenció.
Setè. 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
finalista.
Vuitè. 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 acord.
Novè. Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga per el
termini de justificació tècnica de 24 desembre de 2016 i una pel termini de justificació
final de 20 de novembre de 2017 que no excedirà d’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-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
i 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.
Desè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte
d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames
corresponents, com a membres col·laboradors en el finançament de les actuacions.
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord hi serà
convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de
caràcter protocol·lari.
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 Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Onzè. 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
atorga una subvenció superior a deu mil euros (10.000,00 €) està obligat a comunicar
a Dipsalut la 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 cent mil euros
(100.000,00 €) 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 cinc mil euros (5.000,00 €)), s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació
i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.
Dotzè. 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 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 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 s’han concebut.
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 benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme
cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.
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.
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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 comprometre l’execució de les seves funcions.
o) 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.
p) 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.
Tretzè. Aquest acord s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, de les normes bàsiques establertes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament i l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella normativa que el modifiqui o
complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.
Catorzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Borrassà.
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
9. Torn obert de paraules
No hi ha més intervencions.

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

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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