Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2017_1792_A0101
_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 6 de juny de 2017.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

8
2017/08
Ordinària
rdinària
6 de juny de 2017
De les 13:05
1
a les 13:35 h
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi estan assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

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

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Viceinterventorr:
Ernest Ruiz i Garcia

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Ha excusat la seva absència la vocal senyora Marta Felip i Torres.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/07,
2017/0 del dia
23 de maig de 2017, extraordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 10_2017_1379_A0201 – Proposta d’actualització de la delegació genèrica en
matèria de subvencions
6. Exp. 19_2017_1060_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la
l subvenció a la
Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei
ervei de control de mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter per al control i gestió dels riscos derivats de la
presència de simúlids a les comarques gironines i el Baix Ter
7. Exp. 19_2016 _2492 _X0203E01 – Proposta d’aprovació
’aprovació de la subvenció a
l’Associació
Associació de Dentistes Solidaris per a les despeses del projecte “Somriures
solidaris”
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
9. Precs i preguntes
Desenvolupament
envolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/07,
2017/0 del
dia 23 de maig de 2017, extraordinària
S’aprova,, per unanimitat, ll’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
extra
anterior,
número 2017/07,, del dia 23 de maig de 2017, que ha estat lliurat prèviament als
assistents.
2. Informació de la Presidència
El president presenta als assistents el pla pilot dels Plans municipals de salut de
desenvolupament sostenible, que es posarà en marxa durant el 2017 als municipis
muni
d’Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí,
Montgrí i que Dipsalut liderarà en
col·laboració amb la Càtedra de la Salut de la Universitat de Girona i l’ASPACT, per
mitjà d’un procés comunitari altament participatiu, que incorpora els ODS des de la
perspectiva del desenvolupament saludable i amb l’aplicació pràctica al món local de
diversos marcs conceptuals (Ciutats Saludables, Salutogènesi, Determinants socials
de la Salut, Salut en totes les polítiques i Desenvolupament sostenible).
sostenible).
Els objectius
tius dels Plans municipals són optimitzar
optimitzar i racionalitzar els recursos i actius
vinculats a la salut, realitzar
alitzar un procés de dinamització que permeti processos de
coordinació i cooperació entre els diferents agents de salut del territori,
territori disposar d’una
eina
na de planificació estratègica de les polítiques de protecció i promoció de la salut,
acció social i benestar del municipi, orientats al desenvolupament sostenible,
sostenible i fer
efectius els principis de Salut en Totes les Polítiques en totes les fases del procés.
procés
3. Informació de la Gerència
No hi ha res a comentar.
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4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
Núm.
253
254

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Prorrogar, a partir del 2 de maig de 2017 i pel termini d’un any,, l’adscripció del senyor DÁC
D
funcionari de carrera del grup de
02/05/2017 Subvencions 2016_1102 classificació A1, al lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, subgrup A1, CD 28, en comissió de serveis,
per tal que hi segueixi prestant serv
serveis
eis amb les mateixes condicions en què ha estat fent-ho
fent
fins a la data.
Modificar l’import de la subvenció per a l’actuació d’ Insectes, mosquit tigre i rosegadors, a l’Ajuntament d’Aiguaviva i minorar-la
min
de
02/05/2017 Subvencions 2016_1818
3.148,49 € a 2.990,10 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Diputació

255

02/05/2017 Subvencions 2016_1981

256

02/05/2017 Subvencions 2016_2226

257

03/05/2017 Subvencions 2015_2091

258

03/05/2017 Subvencions 2016_0291

259

03/05/2017 Contractació 2016_0660

260

04/05/2017 Subvencions 2016_1795

261

04/05/2017 Subvencions 2016_2228

262

04/05/2017 Subvencions 2016_2240

263

Resum

Modificar l’import de la subvenció per a Activitats del programa de promoció de la salut, a l’Ajuntament de Vidreres i minorar-la
min
de
8.862,93 € a 8.787,07 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a l’actuació d’Insectes i rosegadors, a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i minorar-la de
1.109,74 € a 1.109,73 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Acceptar les al·legacions de l’Ajuntament de Girona de 3 de gener de 2017, atès que queden justificades totes les despeses del
compte justificatiu, d’acord amb l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de 10 de
d febrer
de 2017. Modificar l’import de la subvenció pel finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del
programa Salut i Crisi per al projecte “Girona Actua, Pla de mesures ocupacionals de la ciutat de Girona”, a l’Ajuntament de Girona, i
minorar-la
la de 86.482,00 € a 58.044,65 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la prova pilot (pretest i assaig de camp) per al seguiment
segui
de la cohort de
l’estudi MESGI50 l’any 2017, a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i minorarla de 29.500,00 € a 28.720,16 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Diputació.
Aprovar la continuïtat de la prestació del servei local de teleassistència amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
SLU amb les mateixes condicions contractuals, per un import màxim de 974.580,91 € més 38.983,24 € en concepte d’IVA (4%), fent
un total de 1.013.564,15 €, des del 17 d’abril de 2017 fins a la formalització del contracte de la nova licitació i com a màxim fins el 31
de desembre de 2017
2017.
Modificar l’import de la subvenció per a les actua
actuacions
cions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Borrassà
i minorar-la
la de 3.164,88 €) a 2.809,82 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificarr l’import de la subvenció per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Ger i
minorar-la
la de 571,90 € a 462,07 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Modificar l’import de la subvenció per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Biure i
minorarla de 1.376,58 € a 1.279,21 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
subven
de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Cruïlles,
04/05/2017 Subvencions 2016_2261 Monells i Sant Sadurní de l’Heura i minorar
minorar-la de 2.373,71 € a 1.340,86 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació.
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Núm.
264

265
266

267

268
269
270
271
272

273

274

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Contractar temporalment, per necessitat inajornable, la senyora G
GFT en atenció al que disposa
dispos el Reglament del personal al servei
04/05/2017 Règim intern 2017_1318 de les entitats locals, perquè presti els seus serveis com a auxiliar administrativa a l’Àrea de Protecció de la Salut, sota la modalitat
contractual d’interinatge fins a la provisió d
definitiva
efinitiva del lloc de treball, amb efectes a partir del 2 de maig de 2017.
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, la senyora M
MCR en atenció al que disposa
dispos el Reglament del personal al servei
04/05/2017 Règim intern 2017_1321 de les entitats locals, perquè presti els seus serveis com a auxiliar administrativa a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica,
Econ
sota
la modalitat contractual d’interinatge fins a la provisió definitiva del lloc de treball, amb efectes a partir
parti del 2 de maig de 2017.
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, a l’Associació Canaan-Pla
Canaan
de
09/05/2017 Subvencions 2016_0157
l’Estany i minorar
minorar-la de 4.306,10 € a 2.797,96 €,, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament
l’Ajun
de Castell-Platja
d’Aro i minorar
minorar-la d’un import de quatre mil sis-cents cinquanta-quatre
quatre euros amb set cèntims (4.654,07€)
(4.654,07 a quatre mil sis-cents
09/05/2017 Subvencions 2016_1815
quaranta--tres euros amb norantatres cèntims (4.643,93€),
€), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
gener de subvencions de la
Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per l’actuació contra el Mosquit tigre, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament
l’Ajun
d’Hostalric i minorar-la
09/05/2017 Subvencions 2016_1938
de 3.377,73 € a 3.066,08 €, d’acord amb
mb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, a l’Ajuntament de la Pera
09/05/2017 Subvencions 2016_2178
i minorar-lla de 1.600,00 € a 1.591,56 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per Serveis d’atenció diürna dels municipis de Camprodon, Ribes de Freser, Campdevànol,
Cam
Ripoll i
09/05/2017 Subvencions 2016_2292 Sant Joan de les Abadesses, al Consorci de Benestar Social del Ripollès i minorar
minorar-la de 16.250,00 € a 10.729,56 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar
ficar l’import de la subvenció per Forma’t en salu
salut,, a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i minorar-la
minorar de 7.429,48 € a
09/05/2017 Subvencions 2016_2302
5.707,76 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subve
subvencions
ncions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per Vila educadora i promotora de la salut a l’Ajuntament de Vilafant i minorar-la
minorar de 1.322,59 € a
09/05/2017 Subvencions 2016_2311
1.308,16 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Aprovar la revisió de preus del contracte privat d’arrendament de 10 places d’aparcament a l’edifici Centre d’Empreses-Giroemprèn
d’Empreses
del Parc Científic i Tecnològic de la UdG llogades per Dipsalut amb efectes 1 de gener de 2017 a favor de la Fundació
Fundaci Privada Parc
10/05/2017 Contractació 2014_1956
Científic i Tecnològic de la UdG d’acord amb la clàusula cinquena del contracte per un import de 168,00 € més 35,28 €, en concepte
d’IVA, que totalitzen 203,28 €.
10/05/2017 Subvencions 2016_2044

Modificar l’import de la subvenció per Gimnàstica física de manteniment, a l’Ajuntament de Camós i minorar-la
minorar de 1.229,61 € a
1.223,81 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Modificar l’import de la subvenció per Les Roques de l’Aigua
l’Aigua- prevenció del consum problemàtic de les drogues i altres conductes de
10/05/2017 Subvencions 2016_2081 risc, a l’Ajuntament de San
Santa Coloma de Farners i minorar-la de 9.963,67 € a 9.617,71 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació.
Data
Núm.
Unitat
Expedient Resum
aprovació
275

10_2017_1681_A0101
10_2017_
- Pàg. 4

Aprovar la convocatòria de suport econòmic als ajuntaments i a les entitats se
sense
nse ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona per a l’any 2017, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell
Rector en la sessió ordinària 2017/05, de 4 d’abril de 2017 i publicades a
all Butlletí Oficial de la Província de Girona número 74, de 18
d’abril de 2017 I autoritzar, l’import destinat a aquesta convocatòria que és de 430.000,00 €.
Aprovar la convocatòria de suport econòmic als consells comarcals i els seus ens depenents per a projectes d’atenció social per a
l’any 2017 amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en
n la sessió ordinària 2017/05, de 4 d’abril de 2017 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 74, de 18 d’abril de 2017, i autoritzar l’import destinat a aquesta
a
convocatòria que és de 130.000,00 €.
Contractar l’empresa COMERCIAL PAPERERA SL per a realitzar el subministrament de material d’oficina per a Dipsalut, de
l’01/04/2017 fins a la data de formalització del contracte licitat per la Diputació de Girona, màxim fins 30/09/2017, per l’import
l’i
màxim
de 4.000,00 €, més 840,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen 4.840,00 €.
Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’1 de març de 2017, d’acord amb l’informe
l’infor
del cap de l’Àrea de Polítiq
Polítiques
ues de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de 13 de març de 2017 que considera la subvenció
concedida en els mateixos termes de la resolució de concessió aprovada pel Consell Rector, en sessió ordinària 2016/08, de 2
d’agost de 2016.
Acceptar les al·legacions presentades per la Fundació Les Vetes el 7 de març de 2017, atès que queden correctament justificades
justificad
totes les despeses del compte justificatiu malgrat s’hagin d’excloure algunes despeses i d’acord amb l’informe
l’infor
tècnic de 20 d’abril de
2017 I modificar l’import de la subvenció per les Jornades és possible el sobreenvelliment actiu? Teixint el futur a la Fundació
Funda
Les
Vetes i minorar
minorar-la de 2.500,00 € a 2.313,30 €,, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
d subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció pel Programa promoció de la salut, a l’Ajuntament de Ripoll i minorar-la
minorar de 896,73 € a 651,99 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subv
subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció pel projecte Crisàlide II. Segona part. Inserció laboral de persones en l’àmbit de la producció
prod
i
venda del sector alimentari, en el marc del projecte salut i crisi, al Consell Comarcal del Baix Empordà i minorar-la
minorar de 87.461,00 € a
31.804,32 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Deixar sense efecte el decret de modificació de l’import de la subvenció del suport econòmic als ajuntaments per
pe a projectes que
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona d’1 de març de 2016. Acceptar les al·legacions presentades
presen
per
l’Ajuntament de Quart el 18 de gener de 2017, atès que queden justificades les despeses del compte justificatiu,
just
d’acord amb
l’informe de la cap d’Unitat d’Acció Social del 13 de març de 2017. Modificar l’import de la subvenció pel projecte “Actuació
socioeducativa a la comunitat” a l’Ajuntament de Quart i minorar
minorar-la de 5.000,00 € a 3.249,17 € d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general d
de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a Tallers de memòria a l’Ajuntament de Riells i Viabrea i minorar-la
minorar de 956,51 € a 774,51 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

276

10/05/2017 Subvencions 2017_0768

277

10/05/2017 Subvencions 2017_0770

278

10/05/2017 Contractació 2017_1122

279

12/05/2017 Subvencions 2016_1526

280

12/05/2017 Subvencions 2016_1955

281

12/05/2017 Subvencions 2016_2327

282

17/05/2017 Subvencions 2015_2172

283

17/05/2017 Subvencions 2016_1495

284

17/05/2017 Subvencions 2016_2121

285

17/05/2017 Subvencions 2016_2269

Modificar l’import de la subvenció per Suport a la gent gran, a l’Ajuntament de Cabanes i minorar-la
minorar de 996,37 € a 869,33 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Data
aprovació

Resum

Núm.

Unitat

Expedient
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286
287

288

289
290

291

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la formació d’infermers/es en promoció
p
de la salut , al Col·legi Oficial
17/05/2017 Subvencions 2016_2309 d’Infermers/es de Girona i minorar
minorar-la de 10.000,00 € a 8.503,41 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació
Diputació.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 22 d’abril de 2017, fora de la jornada laboral habitual de l’empleat Àlex
17/05/2017 Règim intern 2017_0483
Morales i Moliner per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup A2).
Desestimar
imar el recurs de reposició interposat en data 10 d’abril de 2017 contra el Decret de la Presidència de 9 de març de 2017 de
resposta a les al·legacions presentades per les delegades del personal laboral de Dipsalut per a l’equiparació del complement
17/05/2017 Règim intern 2017_0747
específic
ífic del personal A1
A1-21 i A2-22
22 de l’Organisme al del personal de la Diputació, de conformitat amb els fets i fonaments de dret
que consten en aquesta resolució.
Concedir, d’acord amb el que estableix el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una llicència per assumptes propis,
17/05/2017 Règim intern 2017_1160 sense retribució, al senyor A
AMP, empleat de l’Organisme, amb DNI número XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX agent de salut pública municipal de l’Àrea
de Protecció de la Salut, per a realitzar estudis d’anglès a Leicester (Regne Unit) durant el mes de juny.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el primer trimestre de 2017, fora de la jornada laboral habitual
ha
de
18/05/2017 Règim intern 2017_0755
l’empleada
eada Imma IVV per un import de 553,32 €, corresponent a 29 hores en dies laborables (subgrup A2).
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, la senyora S
SIR, amb DNI XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX en atenció al que disposa el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, perquè presti els seus serveis com a auxiliar administrativa a l’Àrea de Gestió
Gesti
19/05/2017 Règim intern 2017_1399
Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques, amb efectes a partir del 15 de maig de 2017 i per
un període de 6 mesos, d’acord amb el que s’estableix el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

292

24/05/2017 Contractació

293

29/05/2017 Subvencions 2015_0844

294

29/05/2017 Subvencions 2015_2093

295

29/05/2017 Subvencions 2016_0288

296

29/05/2017 Subvencions 2016_0289

297

29/05/2017 Subvencions 2016_0298

Núm.

Data
aprovació

Unitat

2017_810

Expedient

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèv
prèvia
ia a l’adjudicació del contracte dels serveis necessaris per al
desenvolupament del programa P
PtT07
T07 “suport a la gestió de la salubritat de les platges” del catàleg de serveis de Dipsalut
Modificar l’import de la subven
subvenció per al projecte Alt Empordà - Tots amb salut, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i minorar-la
minorar de
130.884,23 € a 126.553,44 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció pe
per all projecte Crisàlide Inserció laboral de persones en l’àmbit de la producció i venda
v
del sector
alimentari,
ntari, en el marc del projecte S
Salut i Crisi,
risi, al Consell Comarcal del Baix Empordà i minorar-la
minorar de 111.314,00 € a 78.484,53 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputaci
Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles per a dur a terme actuacions del Catàleg
Catàle de
Serveis 2016 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats
en
que en
depenguin i minorar
minorar-lo de 5.277,00 € a 4.918,99 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a dur a terme actuacions del Catàleg de
Serveis 2016 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que
qu en
depenguin i minorar
minorar-lo de 6.364,00 € a 5.963,98 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
subvencio de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Montagut i Oix per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis
Se
2016 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salu
Salutt Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
i minorar-la
la de 3.052,00 € a 2.651,99 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Resum
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Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Besal
Besalú
ú per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2016 que
29/05/2017 Subvencions 2016_0317 es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorarla de 10.076,00 € a 9.516,99 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Maià de Montcal per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis
S
29/05/2017 Subvencions 2016_0318 2016 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
i minorar-la
la de 2.841,00 € a 2.441,00 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament d’Argelaguer per a dur a terme actuacions del Catàleg
Catàle de Serveis 2016
29/05/2017 Subvencions 2016_0364 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
depengui i
minorar-la
la de 2.749,00 € a 2.349,00 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
D
Acceptar les al·legacions presentades per l’Associació de Dentistes Solidaris el 21 d’abril de 2017, atès que l’import correctament
correc
justificat de la subvenció pel projecte de Somriures Solidaris és de 51.922,
51.922,10 €, d’acord amb l’informe del cap de l’Àrea
l’
de Polítiques
29/05/2017 Subvencions 2016_0422
de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de 12 de maig de 2017, i concedir la subvenció per import de 46.463,00 € de conformitat
amb l’acord de Consell Rector, sessió ordinària 2016/04, de 5 d’a
d’abril de 2016.
Modificar l’import de la subvenció pel finançament dels programes que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut
S
29/05/2017 Subvencions 2016_0435 Publica de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin, a l’Ajunta
l’Ajuntament
ment de Sant Aniol de Finestres i minorar-la
minorar de 2.035,00 €
a 1.641,00 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau per a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2016
29/05/2017 Subvencions 2016_0659 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
depengui i
minorar-la
la de 4.473,00 € a 4.072,97 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Di
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, a l’Ajuntament de Porqueres
Porqu
i
29/05/2017 Subvencions 2016_1511
minorar-la
la de 3.300,00 € a 1.050,06 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
a general de subvencions de la Diputació.
Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació
demarcaci de
29/05/2017 Subvencions 2016_2060 Girona, a l’Ajuntament de Caldes de Malavella i minorar-la de 8.694,06 € a 7.803,43 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació
Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació
demarc
de
29/05/2017 Subvencions 2016_2209 Girona, a l’Ajuntament de Salt i minorar
minorar-la de 13.238,41 € a 13.043,96 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per a la realització
29/05/2017 Subvencions 2016_2329 de projectes de cooperació internacional, al Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) i minorar-la
minorar 4.696,15 € a 3.541,77 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança gener
general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de projecte de formació de professionals veterinaris en promoció de la salut, al
29/05/2017 Subvencions 2016_2425 Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona i mino
minorar-la de (10.000,00 € a 3.994,91€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació.
Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) les sol·licituds d’alta de les targetes T-CAT
T
a nom de les senyores
29/05/2017
AGAiE
2017_0227
GFT, MCR
R i SIR, empleades de Dipsalut.
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5. Exp. 10_2017_1379_A0201 – Proposta d’actualització de la delegació
genèrica en matèria de subvencions
Vista la delegació efectuada pel Consell Rector, el 28 de juliol de 2015, en la sessió
ordinària número 2015/09, a la Presidència de Dipsalut en matèria d’aprovació de
subvencions excloses de caràcter directe i convenis de col·laboració amb altres
administracions i entitats, públiques o privades, quan el seu
seu import no superi els
20.000 € i la seva durada no sigui superior a tres anys.
El Consell Rector, el 28 de juliol de 2015 en la mateixa sessió delega al president la
resolució de les sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública que
efectuïn els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora
integral de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, afectades de
forma recurrent per la presència de legionel·la, fins a un màxim subvencionable de
60.000 € d’inversió per cadascuna de les sol·licituds que es presentin amb una
vigència de fins l’1 de juny de 2016.
En el pressupost de Dipsalut, aprovat pel Consell Rector de l’Organisme i ratificat i
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, hi ha consignades subvencions excloses de
concurrència de caràcter nominatiu i es considera que per a una gestió ordinària més
eficaç de l’Organisme s’hauria de delegar a la Presidència l’aprovació de les mateixes.
Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut
Dipsalut atribueixen al Consell Rector
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses que
se’n derivin, i aprovació de convenis de col·laboració amb
amb altres administracions.
El Consell Rector de Dipsalut és l’òrgan competent per aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, que preveu el llistat de les subvencions de concessió directa
consignades nominativament en el pressupost i els costos previsibles i fonts de
finançament de les mateixes.
Així mateix, el pressupost de l’Organisme, que aprova el Consell Rector i
posteriorment ratifica el Ple de la Diputació, incorpora les subvencions nominatives
previstes per a aquella anualitat i el seu import, motiu
motiu pel qual es pot afirmar que
aquests òrgans col·legiats tenen coneixement de les subvencions nominatives
previstes i han aprovat la dotació econòmica per a cadascuna d’elles.
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
gerent de l’11 de maig de 2017 que proposen delegar en la Presidència de Dipsalut
competències en matèria de concessió de subvencions consignades nominativament i
l’aprovació dels seus convenis vinculats així com la delegació de resolució de
sol·licituds
uds de subvenció excloses de concurrència que efectuïn els Ajuntaments
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions
d’alt risc de transmissió de legionel·losi, afectades de forma recurrent per la presencia
de legionel·la,
egionel·la, fins a un màxim subvencionable de seixanta mil euros (60.000,00 €)
d’inversió per a cadascuna de les sol·licituds que es presentin.
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Atès l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques
bliques de Catalunya, que estableix que els òrgans administratius
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de
la mateixa administració pública.
Atès l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic que
estableix que es podrà delegar l’exercici de les competències quan sigui convenient
per a assolir les finalitats que es tinguin assignades i millorar l’eficàcia de la seva
gestió.
Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts
Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell
Rector.
Per tot l’exposat,, i en ús de les competències que li atribueixen els Estatus de Dipsalut,
el Consell Rector aprova, amb el vot en contra del vocal senyor Lluc Salellas i el vot
favorable de la resta d’assistents,
d’assisten l’adopció del següent
ACORD
Primer. Delegar a la Presidència de Dipsalut, de conformitat amb els Estatuts de
Dipsalut i amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, la
concessió de subvencions consignades nominativament en el pressupost de
l’Organisme.
Segon. Delegar a la Presidència l’aprovació dels convenis vinculats a les subvencions
consignades nominativament al pressupost amb altres Administracions i entitats
públiques o privades.
Tercer. Delegar a la Presidència la
la resolució de les sol·licituds de subvenció excloses
de concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis
de Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de
legionel·losi, afectades de forma
forma recurrent per la presencia de legionel·la, fins a un
màxim subvencionable de seixanta mil euros (60.000,00 €) d’inversió per a cadascuna
de les sol·licituds que es presentin.
Quart. Donar compte de totes les subvencions que es concedeixin en virtut d’aquestes
d
delegacions al següent Consell Rector que es celebri.
Cinquè. Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al
tauler d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut.
Dipsalut
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6. Exp. 19_2017_1060_X0203E01 – Proposta d’aprovació
ovació de la subvenció
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat intermunicipal voluntària
del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per al
control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les
comarques gironines i el Baix Ter
El president posa de manifest que es fa la proposta al Consell Rector tot i les
observacions manifestades tant per la Secretaria com per la Intervenció per tal que
enguany es puguin portar a terme les actuacions de control i el servei
servei no resti desatès,
però comunica als assistents la intenció de licitar aquest servei per a futurs exercicis.
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter, en endavant la Mancomunitat, amb
mb NIF P1700024A, va
sol·licitar, en data 6 d’abril de 2017 (RE 17/2131), una subvenció exclosa de
concurrència pública per dur a terme terme el control i gestió dels riscos derivats de la
presència de simúlids a les comarques gironines i baix Ter en l‘àmbit
l‘àmb del control de la
seva població de manera que es dificulti la seva propagació entre la ciutadania, per
l’any 2017, per un import de vuitanta-tres
vuitanta
mil cinc-cents noranta--quatre euros amb
tretze cèntims (83.594,13 €).
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels
instruments i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la lluita antilarvària
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en
dificultin la propagació i impedir-ne
impedir
l’expansió.
L’activitat proposada promou la vigilància entomològica per conèixer l’expansió i la
densitat de població existent, i per coordinar les accions de lluita necessàries.
L’Àrea de Protecció de la Salut de Diptsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast
l
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a
la salut i per la millora de la salubritat.
Vist l’informe tècnic, de 20 d’abril de 2017, del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
que proposa la concessió
concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat
per aquest projecte atès que es justifica l’interès públic per la seva vessant de
protecció de la salut i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública per l’especificitat
i l’àmbit d’actuació
ó del projecte que afecta un apart del recorregut del riu Ter, de
conformitat amb el que s’estableix en l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions..
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la
gerent, de 29 de maig de 2017 en què proposen la concessió de la subvenció d’acord
amb l’informe tècnic esmentat i defineixen quin ha de ser el contingut de l’acord amb la
Mancomunitat, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general
gene de subvencions
de la Diputació de Girona.
Atesos aquests antecedents, es pot concedir una subvenció directa ja que s’acredita el
seu interès públic i es fa difícil la seva convocatòria, de conformitat amb el que
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s’estableix en l’apartat c de l’article
l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de
2015 s’acorda
acorda delegar en la presidència de Dipsalut 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.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut
Dipsalut prevista és un import de
vuitanta-tres mil cinc-cents
cents noranta-quatre
noranta quatre euros amb tretze cèntims (83.594,13 €),
l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció és el Consell Rector.
Per tot l’exposat, i en ús de les competències que li atribueixen els Estatuts de
Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb el vot en contra del vocal senyor Lluc Salellas i
el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Concessió
Concedir una subvenció a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, pel
control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques
gironines i baix Ter per l’any 2017 per un import de vuitanta-tres
vuitanta tres mil cinc-cents
noranta-quatre
quatre euros amb tretze cèntims (83.594,13 €), de conformitat amb l’article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb
el detall següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

19_2017_1060_X
0203E01

Mancomunitat
Mancomuni
tat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter

P1700024A

Objecte
Control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines i baix Ter per l’any
2017
Subvenció
Pressupost
total de
l’actuació

Base
1
subvencionable

%
subvencionat

Import
concedit

Data límit
justificació

Període
subvencionable

83.594,13 €

83.594,13 €

100,00 %

83.594,13 €

4/11/2017

Any 2017

1

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.

SEGON.. Autorització i disposició
Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-tres mil cinc-cents
cents noranta-quatre
noranta
euros
amb tretze cèntims (83.594,13 €),, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del pressupost ordinari d’enguany.
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TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses
d’altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades
efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del
període de la justificació. És inadmissible cap canvi de destinació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà durant l’any 2017.
QUART. Compatibilitat
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. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
La Mancomunitat, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de
d la notificació
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense
perjudici que si en el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada
acc
la
subvenció i les seves condicions.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 4 de novembre de 2017, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de vuitanta-tres
vuitanta
mil cinccents noranta-quatre
quatre euros amb tretze cèntims (83.594,13 €),, corresponent a l’import
de la relació de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant el formulari de justificació normalitzat de subvencions igual o superior
s
a
60.000 € disponible a la seu electrònica
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de
seu electrònica i que ha de contenir la informació següent:
-

-

Memòria tècnica del desenvolupament del programa a tota la demarcació.
Estudi comparatiu al llarg
lla dels anys i estudis entomològics.
Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels
ajuntaments sol·licitants.
Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades
al llarg de la realització del projecte,
projecte, s’ha de concretar individualitzada per a
cada un dels treballadors assignats a l’encàrrec.
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.
f
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.
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-

Factures
actures 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.
procedènc

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat
l’activitat experimentés un
increment, aquest serà assumit íntegrament per la Mancomunitat la qual també
tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit
supò que,
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
Es reduirà l’import de la subvenció
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit
establert pel pressupost del programa.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent.
orresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no
o ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud
sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la
data de finalització del termini de justificació atorgat,
atorgat, llevat que hi hagi una resolució
expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
Es podrà fer el pagament de la subvenció, en concepte de bestreta. En aquest cas,
caldrà que el beneficiari presenti la sol·licitud a Dipsalut, que atorgarà o desestimarà
discrecionalment
iscrecionalment la proposta, prèvia valoració de la petició. D’acord amb l’article 21.4
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la sol·licitud del
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pagament anticipat es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà
els mateixos efectes.
L’import de la bestreta que podrà sol·licitar serà de fins un màxim d’un 50% de l’import
de la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o
garantia.
Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre de Dipsalut la justificació econòmica es
farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè
d’aquest acord.
Es tramitarà el pagament restant de la subvenció previ informe favorable del cap del
centre gestor.
El pagament
ent s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre de
Dipsalut la justificació econòmica de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè
d’aquest acord.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb
amb els anagrames corresponents, com a
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol
quals
acció de
caràcter protocol·lari.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
següents
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot
pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se
d’haver se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportarr la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui
requerida
uerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents
ocuments electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
subvenc
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.
El beneficiari no podrà sol·licitar
sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada,
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal
al ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari
neficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen
preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar
ad
els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
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Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es
regirà pel que
e s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa
negativ als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de Dipsalut.
Tampoc es podrà concertar
oncertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als
al principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
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 imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se
d’abstenir se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix
estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de
de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Protecció de dades
El beneficiari és responsable del compliment de la normativa reguladora de protecció
de dades de caràcter personal
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.
DIVUITÈ.. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest
aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
DINOVÈ.. Facultats de la Presidència de Dipsalut
Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la resolució de les incidències que es
produeixin en la gestió i execució d’aquest acord
VINTÈ. Notificació
Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.

7. Exp.
p. 19_2016 _2492 _X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció
exclosa de concurrència pública a l’Associació de Dentistes Solidaris per a
les despeses del projecte “Somriures solidaris”
L’Associació de Dentistes Solidaris, amb NIF G55088462,, el 21 de desembre de 2016
(RE 16/5166), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública
per al finançament del projecte “Somriures solidaris”, per a l’any 2017, amb un
pressupost de quaranta-nou
quaranta
mil nou-cents
cents vint euros amb vuitanta-quatre
vuitanta
cèntims
(49.920,84 €),que sol·liciten íntegrament.
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de
Vida, té entre les seves activitats donar suport als municipis i organitzacions no
lucratives en el desplegament de programes,
programes, projectes i accions de promoció de la
salut per promoure una major qualitat de vida.
El projecte que presenta l’Associació de Dentistes Solidaris, té com a objectiu principal
pal·liar les necessitats en salut bucodental dels col·lectius més desafavorits.
desafa
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La despesa per a finançar el projecte que presenta Dentistes Solidaris està prevista en
el pressupost de Dipsalut per a 2017 com a subvenció nominativa a l’aplicació
4/3110/48904 A l’Associació de Dentistes Solidaris – Somriures solidaris, amb una
dotació de quaranta-sis
sis mil quatre-cents
quatre cents seixanta tres euros (46.463,00€).
(46.463,00
Vist l'informe de 14 de març de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de
la Salut i la Qualitat de Vida, que proposa la concessió de la subvenció per aquesta
anualitat 2017, atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les polítiques de l’àrea i
que està consignada nominativament en el pressupost d’enguany.
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la
gerent, de 31 de maig de 2017 en què proposen la concessió de la subvenció d’acord
amb l’informe tècnic esmentat i defineixen quin ha de ser el contingut de l’acord amb
l’Associació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de
2015 s’acorda
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques
públique 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.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és un import de
quaranta-sis mil quatre-cents
cents seixanta tres euros (46.463,00€), l’òrgan
òrgan competent per a
la concessió de la subvenció és el Consell Rector.
Per tot l’exposat,, i en ús de les competències que li atribueixen els Estatuts de
Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopació del següent
ACORD
PRIMER. Concessió
Concedir a l’Associació de Dentistes Solidaris amb NIF G55088462 la subvenció
exclosa de concurrència pel projecte “Somriures solidaris” per un import de quarantaquaranta
sis mil quatre-cents
cents seixanta tres euros (46.463,00€),
(46.463,00€), de conformitat amb l’article
22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions , per l’anualitat
2017, i d’acord amb el detall següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2016/2492

Associació de Dentistes Solidaris

G55088462

Objecte
Projecte Somriures solidaris
Subvenció
Base
1
subvencionable
49.920,84 €

Import
concedit
46.463,00 €

%
subvencionat

Període
subvencionable

93,07 %

any 2017

Data
límit
justificació

de

15 de febrer de
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2018
Aplicació pressupostària nominativa 2017
4/3110/48904 A L’Associació de Dentistes Solidaris Gi.Gi. Somriures solidaris

SEGON.. Autorització i disposició
Autoritzar i disposar la despesa per l’import
l’i
de quaranta-sis
sis mil quatre-cents
quatre
seixantatres euros (46.463,00 €) amb càrrec
c
a l’aplicació 4/3110/48904 A L’Associació de
Dentistes Solidaris Gi.- Somriures solidaris del pressupost de Dipsalut per a 2017.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar
s
despeses
d’altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació
l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i
finalitza el 31 de desembre de 2017.
QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
su
L’Associació de Dentistes Solidaris, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de
la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.
a
Sense perjudici que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció i les seves condicions.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 de febrer de 2018,
2018 la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de quaranta-nou
quaranta
mil noucents vint euros amb vuitanta-quatre
vuitanta
cèntims (49.920,84 €), corresponent a l’import de
les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant
mi
la
presentació al Registre d’entrada de Dipsalut d’un compte justificatiu normalitzat que
és a l’abast al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat),
(
), a l’apartat de seu electrònica i que
ha de contenir la informació següent:
s
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres
altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que Dipsalut les faci públiquess en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat
(
a
l’apartat de documentació).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció
ó es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.
En el cas que el cost justificat sigui inferior a la base subvencionable establerta, la
subvenció es minorarà proporcionalment, d’acord amb el que s’estableix en l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions
su
de la Diputació de Girona.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 22. c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin
superin la despesa efectiva.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran
ran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució
expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
El pagament de la subvenció es pot realitzar en concepte
concepte de bestreta, en el termini
d’un mes a partir de la notificació d’aquesta resolució, i prèvia sol·licitud de
l’Associació. La sol·licitud es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció.
L’import de la bestreta podrà arribar fins a un 50% de l’import de la subvenció. El
pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia.
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre de
Dipsalut la justificació econòmica de conformitat amb el que s’estableix
s’estableix en el punt sisè
d’aquest acord
Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre de Dipsalut la justificació econòmica es
farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè
d’aquest acord.
Es tramitarà el pagament restant de la subvenció previ informe favorable del cap del
Centre Gestor.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim
ègim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se
d’haver se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat
itat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura
Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació
presen
de
la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos
previstos en la legislació aplicable;
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g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions
obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada,
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una
vegada
gada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació
revoca
i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per
adoptar els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment
l’ac
de
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte
l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau,
escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
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contractació
tació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Subvencio
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
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
pú
i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol
qua
mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat
tat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se
d’abstenir se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions
informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment
liment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt
olt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
SETZÈ. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova
ova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
DISSETÈ. Notificació
Notificar aquest acord a l’Associació de Dentistes Solidaris.
8. Altres assumptes
ssumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
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9. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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