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Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2017_1834_A0101 
 
 
Acta de la reunió extraordinària del Consell Rector  de Dipsalut del 20 de juny de 
2017. Girona. Membres del Consell Rector.  
 
Núm. sessió:  2017/09 
Caràcter:  Extraordinària 
Data: 20 de juny de 2017 
Horari:  De les 13:00 a les 13:20 hores 
Lloc:  Saló de Plens de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 
 

• Vicepresident segon : 
Lluís Sais i Puigdemont 
 

• Vocals : 
Josep Companys i Güell 
Marta Felip i Torres 
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 
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda 

 
També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 
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Han excusat la seva absència els vocals senyora Consol Cantenys i Arbolí i senyor 
Lluís Costabella i Portella. 
 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/08, del dia 

6 de juny de 2017, ordinària 
2. Informació de la Presidència 
3. Informació de la Gerència 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  
5. Exp. 3_2017_1786_D0506E02 – Proposta d’aprovació de l’expedient de 

contractació del servei de teleassistència domiciliària a la demarcació de Girona 
6. Exp. 4_2017_714_X0101 – Proposta de resolució del programa Pt08 de suport 

econòmic per a les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges del litoral de Girona per a l’any 2017 

7. Exp. 5_2017_311_X0101 – Proposta de de la convocatòria de subvencions a 
ajuntaments per al finançament de despeses derivades de l’ús dels consultoris 
locals 

8. Exp. 19_2017_766_X0101 – Proposta de concessió de subvencions de la 
convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Salut i Crisi 
per a l’any 2017 (Pm10) 

9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
10. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
Atès que hi ha el quòrum suficient, els membres del Consell Rector acorden, per 
unanimitat i a proposta de la Presidència, iniciar la sessió a les 13:00 hores. 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/08, del 

dia 6 de juny de 2017, ordinària 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior, número 
2017/08, del dia 6 de juny de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 
 
2. Informació de la Presidència 
 
El president informa als assistents que se’ls convocarà a una Comissió Qualificadora 
prevista per al dia 26 de juny, prèvia a la convocatòria de la sessió del Consell Rector 
número 2017/10, que ha de tenir lloc el dia 4 de juliol. 
 
3. Informació de la Gerència 
 
No hi ha res a comentar. 
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4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidè ncia 
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el Decret número 311, de 
liquidació del contracte de dinamitzacions. 
 
La Gerència respon que es tracta del procediment ordinari un cop finalitzat un servei. 
 
El vocal també demana informació del Decret número 313, relatiu al contracte de 
correcció lingüística, i vol saber si la necessitat d’un corrector i/o traductor és una 
necessitat estructural de l’Organisme o si aquest servei pot ser encarregat als serveis 
lingüístics de la Diputació de Girona. 
 
La Gerència respon que es tracta d’un contracte puntual, ja que l’Àrea de Promoció 
de la Salut i Acció Social l’any passat va crear el programa “Sigues Tu”, el qual 
genera una gran quantitat de texts que s’han de revisar.  El president afegeix que 
l’ens no necessita un corrector, però que es va optar per contractar el servei per a no 
col·lapsar els serveis lingüístics de la Diputació. 
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Núm. Data aprov. Unitat Expedient  Resum 

310 01/06/2017 Subvencions 2016_0362 

Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per a dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2016 a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la Garrotxa 
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 7.489,00 € a 6.840,97 €, d’acord amb l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació 

311 01/06/2017 Contractació 2016_0946 

Aprovar la liquidació del contracte de serveis per la dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables a la comarca de l’Alt Empordà i, puntualment, a altres comarques de la demarcació de Girona, per 
un import de 3.630,90 €, més 762,49 € en concepte d’IVA, fent un total de 4.393,39 € i retornar a l’empresa 
DIVERSPORT SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF B17711474, la garantia definitiva dipositada del contracte 
relatiu a la prestació del servei, constituïda el dia 1 de desembre de 2016, per import de 5.585,77 €. 

312 01/06/2017 Subvencions 2016_2294 

Modificar l’import de la subvenció per als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional, a l’entitat DAGUA-ONG d’ajuda a 
Colòmbia, amb NIF G17941261, i minorar-la de 3.842,31 € a 3.143,96 €, d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 

313 01/06/2017 Contractació 2017_1225 

Contractar ISABEL HORTAL FERNANDEZ, amb NIF 40324838L, per a realitzar el servei de traducció i 
correcció lingüística de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, des del 15 de maig de 
2017 fins al 14 de maig de 2018, pel preu màxim de 15.000,00 €, més 3.150,00 € corresponents a l’IVA, que 
totalitzen 18.150,00 €, d'acord amb el seu pressupost de data 19/04/2017. 

314 01/06/2017 Règim intern 2017_1687 

Contractar temporalment, per necessitat inajornable, el senyor ANS, amb DNI número XXXXXXXXX, en 
atenció al que disposa el Reglament del personal al servei de les entitats locals, perquè presti els seus serveis 
com a agent de salut pública municipal a l’Àrea de Protecció de la Salut, sota la modalitat contractual 
d’interinatge per absència del titular amb dret de reserva del lloc de treball, amb efectes des de l’1 i fins al 30 
de juny de 2017. 

315 02/06/2017 Subvencions 2015_0911 
Modificar l’import de la subvenció per al projecte del Pla Comunitari del Gironès, al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt, amb NIF Q1700548I, i minorar-la de 53.141,85 € a 53.134,37 €, d’acord amb l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació. 

316 02/06/2017 Subvencions 2016_1879 
Modificar l’import de la subvenció per a Activitats del programa de promoció de la salut, a l’Ajuntament de 
Bescanó, amb NIF P1702300C, i minorar-la de 5.602,12 € a 4.509,12 €, d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
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Núm. Data aprov. Unitat Expedient  Resum 

317 02/06/2017 Intervenció 2017_0323 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 4/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2016, per un import total de 265.375,20 € que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. 

318 06/06/2017 Subvencions 2016_2333 

Modificar l’import de la subvenció per als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional, a l’ Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí ( ACAPS), amb NIF G17985201, i minorar-la de 2.800,00 € a 2.797,29 €, d’acord amb l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació. 

319 06/06/2017 Subvencions 2016_2336 
Modificar l’import de la subvenció per als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional, a l’Agermanament Perú i minorar-la de 
4.269,23 € a 3.877,60 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

320 06/06/2017 Subvencions 2016_2440 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la Formació als professionals fisioterapeutes en 
promoció de la salut, al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, amb NIF Q5856237B, i minorar-la de 
10.000,00 € a 9.911,89 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

321 06/06/2017 Intervenció 2017_0323 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 5/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2016, per un import total de 346.539,74 € que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. 

322 06/06/2017 Contractació 2017_1122 
Decret d’esmena de l’error material en el contracte menor de subministrament de material d’oficina des de 
l’01/04/2017 fins a la data de formalització del contracte licitat per la Diputació de Girona (màxim fins 
30/09/2017). 

323 09/06/2017 Règim intern 2016_0856 
Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa de treball 
de tècnics informàtics. 
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5. Exp. 3_2017_1786_D0506E02 – Proposta d’aprovació  de l’expedient de 
contractació del servei de teleassistència domicili ària a la demarcació 
de Girona 

 
El vocal senyor Lluc Salellas agraeix l’exposició dels motius i les característiques 
del servei, però manifesta que no està d’acord amb la pròrroga de l’anterior 
contracte, ja que creu que s’hauria d’haver planificat millor en disposar de temps 
suficient, i afegeix que esperarà a fer valoracions del funcionament del servei un 
cop hagi transcorregut un any.  
 
El president respon que el model de Dipsalut és molt participatiu, d’escoltar les 
necessitats del territori, i això va provocar el retard en la contractació i la pròrroga 
de l’anterior contracte. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas s’absté en aquesta votació. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Antecedents 
 
Des de la creació de Dipsalut, la Diputació de Girona presta els serveis d’acció 
social i Dipsalut els serveis de salut pública. Tanmateix, el Ple de la Diputació de 
Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar “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 l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. 
 
Així, en data 1 de gener de 2016, la Unitat d’Acció Social de la Diputació de 
Girona queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut i 
posteriorment el dia 25 de gener de 2016, el President de Dipsalut aprova per 
decret l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de 
Teleassistència als 220 municipis de les comarques gironines a l’Àrea de 
Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut. 
 
El contracte de teleassistència domiciliària que es va adscriure a Dipsalut 
finalitzava el dia 16 d’abril de 2017, però per diferents motius que han quedat 
degudament acreditats a l’expedient corresponent no es va poder formalitzar una 
nova licitació abans d’aquest termini.  
 
En data 21 de març de 2017, mitjançant Decret de Presidència de Dipsalut es va 
aprovar iniciar la tramitació de l’expedient de contractació referenciat a 
l’encapçalament, de conformitat amb l’article 109.1 del TRLCSP. 
 
Atès l’informe-proposta emès per la gerent i el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, de data 14 de juny de 2017, l’articulació jurídica de la 
prestació del servei de teleassistència domiciliària pivota sobre 2 procediments 
que tenen una vinculació entre sí: 
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Per una banda convenis de col·laboració amb les parts implicades en el programa 
de teleassistència amb dos objectius: 
 

- Encarregar a Dipsalut que assumeixi la gestió del procediment de licitació 
conjunta del contracte en les seves fases de preparació, adjudicació, 
formalització i extinció/resolució en nom de la resta de poders adjudicadors 
que en formen part, per tal d’aconseguir generar economies d’escala que 
permetin una millor relació qualitat-preu en la prestació contractada i per 
unificar i donar equitat a la prestació del servei a la demarcació de Girona. 
Pel que fa a l’execució del contracte s’aplicarà el règim previst al conveni i 
als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particulars de la licitació. 

 
- Regular la col·laboració institucional entre els 

ajuntaments/consells/consorcis i Dipsalut per a la coordinació de la 
prestació del servei de teleassistència domiciliària a les comarques 
gironines i a l’àmbit territorial de cadascuna de les parts i aprovar els 
imports econòmics amb que cadascuna de les parts signatàries dels 
convenis contribuiran al servei. 

 
Per altra banda el procediment de contractació obert sotmès a regulació 
harmonitzada que ha de conduir a la formalització del corresponent contracte amb 
l’empresa que en resulti adjudicatària. 
 
Per aquest motiu el Consell Rector en sessió extraordinària 2017/07, de 23 de 
maig de 2017 ha aprovat el conveni tipus de col·laboració interinstitucional amb 
els ajuntaments/consells comarcals/consorcis de la demarcació de Girona per a la 
licitació i desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària. 
 
Posteriorment els ens locals participants han procedit també a la seva aprovació i 
signatura amb Dipsalut, i han compromés el crèdit que els hi corresponia a 
cadascun d’ells. 
 
Els agents que intervenen, en relació al servei són: 
 

-   Dipsalut, com a administrador del procediment de contractació en nom dels ens 
locals participants, actua en la seva vessant d’assistència i cooperació i coordina 
el control de l’execució del contracte per part de l’empresa adjudicatària. 

 
-   Els ens locals participants que encarreguen el desenvolupament i gestió de la 

licitació a Dipsalut, i són titulars de la competència i responsables del seu 
correcte desenvolupament dins del seu àmbit territorial.  
 
Aquests ens són els següents: 
 

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
• Consell Comarcal del Baix Empordà 
• Consell Comarcal de la Cerdanya 
• Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
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• Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
• Consell Comarcal de la Selva 
• Consorci de Benestar Social del Ripollès 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntament de Blanes 
• Ajuntament de Figueres 
• Ajuntament de Lloret de Mar 
• Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
• Ajuntament de Palafrugell 

 
- L’empresa contractada, que s’encarregarà de la prestació del servei a les 

persones usuàries, prèvia convocatòria i formalització del corresponent 
expedient de contractació administrativa. 

 

Fonaments de dret: 

 

El servei de teleassistència és una prestació bàsica de caràcter tecnològic 
garantida en la Cartera de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, per tant, exigible com a dret subjectiu amb 
l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui, d’acord amb  el Decret 
27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària. 
 
La teleassistència  constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les 
persones i, amb la tecnologia adequada, permet donar una resposta ràpida a 
aquestes situacions i garantir la comunicació permanent amb l’exterior, efectuant-
ne el seguiment fins a la seva resolució.  
 
Els articles 23 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
estableixen que les entitats locals tenen la obligació de complir les funcions 
pròpies dels Serveis Socials Bàsics, entre les que es troba la de la teleassistència 
domiciliària d’acord amb l’article 17.i de la mateixa Llei. 
 
Per aquest motiu es pot afirmar que es tracta d’una competència municipal que 
prové d’una delegació prèvia de la Generalitat de Catalunya. 
 
A l’informe emès pel cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
Gerència el dia 14 de juny de 2017, queda justificada jurídicament la funció de 
Dipsalut com a organisme autònom de la Diputació de Girona, per l’assistència i 
cooperació en el servei de teleassistència a la demarcació de Girona, amb les 
següents finalitats:  
 

-   Assumir la gestió del procediment de licitació conjunta del contracte en nom de la 
resta de poders adjudicadors que en formen part, amb base a l’article 36.2 de la 
Llei 7/1985, a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, a l’article 11 de la 
llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i d’acord amb l’article 
38 de la Directiva 2014/24/UE, de contractes, per tal d’aconseguir generar 
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economies d’escala que permetin una millor relació qualitat-preu en la prestació 
contractada i per unificar i donar equitat a la prestació del servei a la demarcació 
de Girona. 

 
-   Vetllar per l’equitat territorial i la prestació integral i adequada del servei de 

teleassistència domiciliària, de competència municipal, a la província de Girona 
de conformitat amb l’opció prevista a l’article 36.1.a de la Llei 7/1985. 
 

-   Finançar el servei en la proporció establerta al conveni. 
 

-   Assistir i cooperar tècnicament amb els municipis per al control de l’execució del 
contracte ja sigui de forma directa o per encàrrec a un tercer, d’acord amb 
l’article 36.1.b de la Llei 7/1985. 

 
L’import de la present licitació es fixa en la quantitat màxima de vuit milions 
vuitanta vuit mil vuit-cents set euros amb setanta-quatre cèntims (8.088.807,74 €) 
IVA no inclòs, per un periode de 4 anys, d’acord amb el següent detall : 
 
Dispalut finançarà l’import màxim de 3.475.659,60 € IVA inclòs, que es farà efectiu 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 4 3110 22706 Serveis tècnics i assistència 
municipal Promoció, del pressupost de l’any 2018 i següents, d’acord amb el 
següent desglos: 
 

 2018 2019 2019 2020 Total 

Import 710.635,75 790.273,84 874.078,92 961.644,71 3.336.633,22 
IVA 29.609,82 32.928,08 36.419,95 40.068,53 139.026,38 

Total 740.245,57 823.201,92 910.498,87 1.001.713,24 3.475.659,6 

 
 
L’import màxim restant de 4.950.181,80 € IVA inclòs, anirà a càrrec dels 
pressupostos de l’any 2018 i següents dels ens locals de la província de Girona 
participants en el programa de teleassistència, egons el detall següent: 
 

Territori 2018 2019 2020 2021 Totals 

Alt Empordà 152.199,24 173.456,28 195.544,10 218.353,90 739.553,52 

Figueres 83.065,67 90.012,48 97.276,75 104.788,61 375.143,51 

Baix Empordà 130.190,21 150.691,60 171.805,23 193.960,70 646.647,74 
Sant Feliu de 
Guíxols 

35.892,99 39.636,71 43.490,44 47.558,22 166.578,36 

Palafrugell 46.565,20 47.675,65 48.813,44 50.085,29 193.139,58 

Cerdanya 26.079,97 30.036,77 34.274,05 38.696,67 129.087,46 

Consorci Garrotxa 142.524,43 148.490,75 154.737,27 162.442,87 608.195,32 
Consorci Gironès - 
Salt 

139.004,13 146.035,60 153.955,32 161.640,46 600.635,51 

Pla de l'Estany 51.842,81 57.660,46 63.731,85 70.063,82 243.298,94 

Ripollès 64.253,44 67.859,28 71.230,72 74.860,09 278.203,53 
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Territori 2018 2019 2020 2021 Totals 

Selva 101.381,09 129.980,09 160.412,24 192.073,84 583.847,26 

Blanes 63.613,55 69.286,42 75.491,75 81.871,72 290.263,44 

Lloret 17.676,39 21.616,99 26.007,94 30.286,31 95.587,63 

TOTAL 1.054.289,12 1.172.439,08 1.296.771,1 1.426.682,5 4.950.181,8 

 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora 
d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que a l’expedient consta informe tècnic on es motiva la necessitat i 
oportunitat de la contractació. 
 
Atès l’informe proposta emès el dia 14 de juny de 2017, pel cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica i la Gerència. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen 
els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que li 
corresponen, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 
Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Assumir les funcions de òrgan de contractació i impuls del procediment de 
contractació del servei de teleassistència domiciliària a la demarcació de Girona 
en les seves fases de preparació, adjudicació, formalització i extinció/resolució en 
nom de la resta de poders adjudicadors que en formen part. Pel que fa a 
l’execució del contracte s’aplicarà el règim previst als convenis de col·laboració 
aprovats i signats amb cadascun dels ens locals participants i als plecs de 
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars de la licitació. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del servei de teleassistència 
domiciliària a la demarcació de Girona, per un import màxim de vuit milions 
vuitanta vuit mil vuit-cents set euros amb setanta-quatre cèntims (8.088.807,74 €) 
IVA no inclòs, per un periode de 4 anys, en els termes de l’article 109.1 del 
TRLCSP i en compliment d’allò ordenat a l’article 22 del mateix cos legal. 
 
Tercer. Declarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el 
contractista és el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de 
conformitat amb els articles 16, 138.2 i 157 a 161 del TRLCSP i, la determinació 
dels criteris de valoració de les ofertes són els previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, a l’empara de l’establert a l’article 150 del TRLCSP. 
 
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte, en els termes dels articles 115 i 
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116 del TRLCSP, previ informes preceptius del secretari i de l’interventor 
conforme a l’apartat 7è de la DA 2a del TRLCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa plurianual de 3.475.659,60 € IVA inclòs, que es farà 
efectiva a càrrec de l’ aplicació pressupostària 4 3110 22706 Serveis tècnics i 
assistència municipal Promoció, del pressupost de l’any 2018 i següents, d’acord 
amb el següent desglos: 
 

  2018 2019 2019 2020 Total 

Import 710.635,75 790.273,84 874.078,92 961.644,71 3.336.633,22 

IVA 29.609,82 32.928,08 36.419,95 40.068,53 139.026,38 

Total 740.245,57 823.201,92 910.498,87 1.001.713,24 3.475.659,6 

 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora 
d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
La despesa restant de 4.950.181,80 € IVA inclòs, anirà a càrrec dels ens locals de 
la província de Girona participants en el programa de teleassistència, segons el 
compromís adoptat en cada cas, per fer front a les despeses derivades del 
funcionament del servei en el seu àmbit territorial, d’acord amb el quadre que 
consta a la part expositiva. 
 
Sisè. Facultar al president de Dipsalut per als acords referents a la modificació del 
contracte. En tot cas, dels decrets de modificació que, en cas de ser necessari es 
formalitzin, es donarà compte al Consell Rector de Dipsalut.  
 
Setè. Publicar l’anunci de licitació d’aquest contracte al DOUE, al BOE i al BOP de 
Girona, així com també en el perfil de contractant de Dipsalut. Tenint en compte 
que l’enviament de l’anunci al DOUE ha de precedir qualsevol altra publicitat, i que 
l’anunci que es publiqui en el BOE i en el BOP ha d’indicar la data d’aquell 
enviament, de la qual l’òrgan de contractació ha de deixar prova suficient a 
l’expedient, i no poden contenir indicacions diferents de les incloses a l’anunci 
esmentat, d’acord amb l’establert en l’article 142 del TRLCSP. 
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6. Exp. 4_2017_714_X0101 – Proposta de resolució de l programa Pt08 de 
suport econòmic per a les actuacions de seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme a les platges del litoral de Girona pe r a l’any 2017 
 

El Consell Rector de Dipsalut, el 7 de març de 2017, en sessió ordinària 2017/4, 
va aprovar les bases específiques reguladores de suport econòmic pel 
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la 
demarcació de Girona (publicades al BOPG de Girona núm. 53, de 16 de març de 
2017). 
 
El president de Dipsalut, el 27 de març de 2017 va aprovar la convocatòria de 
subvencions de suport econòmic pel finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (publicada al 
BOPG de Girona núm. 66, de 4 d’abril de 2017). 
 
Amb la presentació de la sol·licitud els ajuntaments declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 29 de maig de 2017, emet un informe on es 
fa constar que s’han presentat dinou sol·licituds dins del termini establert en el 
punt 4 de la convocatòria. 
 
Així mateix, amb la presentació de les sol·licituds, els ajuntaments declaren que 
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el 
beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió 
d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social queda substituïda per la presentació d’una declaració 
responsable quan el peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració 
pública. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció   
la comissió qualificadora  en reunió celebrada el dia 6 de juny de 2017 ha 
examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les 
sol·licituds. 

Per tot l’exposat, i a proposta del president de la Comissió Qualificadora, de 
conformitat amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex 1 els ajuts econòmics, 
sempre que hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, 
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vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí que es meritin 
durant l’any 2017. 
 
Segon. Comprometre la despesa d’import de 376.000,00 euros amb càrrec als 
crèdits màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 
5/3110/46201 Programa de suport econòmic, seguretat, salvament i socorrisme. 
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no es manifesta 
el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el Compte justificatiu aprovat 
en les Bases reguladores del programa Pt08, que ha d’incloure el quadre resum 
de l’activitat del servei de salvament i socorrisme a les platges del municipi, una 
relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos 
o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de 
l’import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la 
despesa per perceptor i mensualitat. Es pot accedir al compte justificatiu 
normalitzat de Dipsalut al web corporatiu (www.dipsalut.cat). Alhora, caldrà 
presentar la memòria valorativa de l’activitat, d’acord amb el contingut descrit a 
l’annex A. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital PDF. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop 
el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 25 d’octubre de 2017. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler), ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data 
d’adopció de la resolució, d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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Annex I 
 

Número 
d'expedient Ajuntament CIF Objecte Base 

subvencionable 

Coeficient 
de 

valoració 

Import Final (mín 
4,000,00€ euros) al 

cèntim 

% Base 
subvencionable 

(valors) 

     

Resultat 
coeficient 

tècnic 
partir de 
criteris 
valorats 

  

19_2017 _1378 
_X0203E02 

Begur P1701400B 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

71.174,00 € 0,83 8.904,24 € 12,51% 

19_2017 _1385 
_X0203E02 

Blanes P1702600F 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

203.778,60 € 0,96 29.486,77 € 14,47% 

19_2017 _1282 
_X0203E02 

Cadaqués P1703500G 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

35.566,64 € 0,54 4.000,00 € 11,25% 

19_2017 _1369 
_X0203E02 

Calonge P1703800A 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

198.000,00 € 0,96 28.650,61 € 14,47% 

19_2017 _1365 
_X0203E02 

Castelló 
d'Empúries P1705200B 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
138.343,33 € 1,00 20.852,38 € 15,07% 

19_2017 _1342 
_X0203E02 

Castell-Platja 
d'Aro P1705300J 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
249.998,10 € 0,96 36.174,73 € 14,47% 

19_2017 _1344 
_X0203E02 

Colera P1705900G 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

19.239,00 € 0,22 2.116,29 € 11,00% 
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Número 
d'expedient Ajuntament CIF Objecte Base 

subvencionable 

Coeficient 
de 

valoració 

Import Final (mín 
4,000,00€ euros) al 

cèntim 

% Base 
subvencionable 

(valors) 

     

Resultat  
coeficient 

tècnic 
partir de 
criteris 
valorats 

  

19_2017_1209_X
0203E02 

Escala, L' P1706800H 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

159.590,00 € 0,82 19.725,00 € 12,36% 

19_2017_1097_X
0203E02 

Llançà P1709900C 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

50.000,00 € 0,88 6.632,08 € 13,26% 

19_2017_1142_X
0203E02 

Lloret de Mar P1710200E 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

375.000,00 € 0,96 54.262,51 € 14,47% 

19_2017_1143_X
0203E02 

Palafrugell P1712400I 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

128.000,00 € 0,78 15.048,80 € 11,76% 

19_2017_1128_X
0203E02 

Palamós P1712500F 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

148.798,54 € 0,88 19.736,89 € 13,26% 

19_2017 _1352 
_X0203E02 

Pals P1713200B 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

64.764,44 € 0,96 9.371,42 € 14,47% 

19_2017 _1374 
_X0203E02 

Port de la 
Selva, El P1714900F 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
41.720,00 € 0,92 5.785,35 € 13,87% 

19_2017 _1363 
_X0203E02 

Roses P1716100A 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

283.840,45 € 0,89 38.076,91 € 13,41% 
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Número 
d'expedient Ajuntament CIF Objecte Base 

subvencionable 

Coeficient 
de 

valoració 

Import Final (mín 
4,000,00€ euros) al 

cèntim 

% Base 
subvencionable 

(valors) 

     

Resultat 
coeficient 

tècnic 
partir de 
criteris 
valorats 

  

19_2017 _1353 
_X0203E02 

Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
84.929,90 € 0,96 12.289,36 € 14,47% 

19_2017_1168_X
0203E02 

Sant Pere 
Pescador P1718700F 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
144.500,00 € 0,73 15.899,67 € 11,00% 

19_2017_1163_X
0203E02 

Torroella de 
Montgrí P1721200B 

Programa de suport econòmic per la 
seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
185.000,00 € 1,00 27.884,90 € 15,07% 

19_2017 _1360 
_X0203E02 

Tossa de Mar P1721500E 
Programa de suport econòmic per la 

seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

140.000,00 € 1,00 21.102,09 € 15,07% 

    2.722.243,00 €  
376.000,00 € 13,46% 
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7. Exp. 5_2017_311_X0101 – Proposta de de la convoc atòria de 
subvencions a ajuntaments per al finançament de des peses derivades 
de l’ús dels consultoris locals 

 
El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2017, va 
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments per al 
finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori 
local, i es van publicar al BOP de Girona número 44, de 3 de març de 2017. La 
convocatòria es va publicar  al BOP de Girona, número 62, de 29 de març de 
2017. 
 
El 26 de maig de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat 
les sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes 
subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques 
reguladores d’aquesta subvenció. A més que tots els ajuntaments que han 
presentat sol·licitud declaren que es troben al corrent amb les seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
El dia 30 de març de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 20 d’abril de 2017. 
 
La convocatòria  preveu com a criteris de valoració l’aplicació d’un percentatge 
sobre la base subvencionable en funció del nombre d’habitants del municipi. 
També estableix que  l’import màxim que es podrà atorgar serà de  dos mil euros ( 
2.000,00 € ) per ajuntament i que només es concedirà una subvenció per 
ajuntament i any. 
  
S’han presentat  un total de 118 sol·licituds i l’import total sol·licitat és superior al 
crèdit disponible a la convocatòria. 
 
D’acord amb l ’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix 
que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de 
concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social queda substituïda per la presentació d’una declaració 
responsable quan el peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració 
pública. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta 
de resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a 
consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la 
resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
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Atesos aquests antecedents, i en virtut de les competències que li atribueixen els 
Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 
consultoris locals que es detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, d’import de dos-cents mil euros (200.000,00 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46203 Programa Consultoris locals del 
pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler), ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data 
d’adopció de la resolució.  
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Annex I          

Nº exp. 
gral. 

Absis 

Núm. 
en llibre Ajuntament CIF Projecte / Programa / 

Activitat 
Base subv. 
corregida 

% màxim 
segons 

població 

Atorgat final 
(1) 

% atorgat  
/ base 
subv. 

Conceptes no 
subvencionables 

2017/1201 2017/73 Albanyà P1700300E 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.400,00 € 100% 1.834,30 € 76,43%   

2017/1241 2017/91 Alp P1700600H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

4.635,00 € 90% 1.834,30 € 39,57%   

2017/1137 2017/53 Argelaguer P1701000J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.638,79 € 100% 1.668,66 € 45,86%   

2017/980 2017/10 Avinyonet de 
Puigventós P1701200F Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.890,00 € 90% 1.834,31 € 63,47%   

2017/1240 2017/90 Bellcaire d'Empordà P1702100G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 5.800,00 € 100% 1.834,30 € 31,63%   

2017/1001 2017/16 Bescanó P1702300C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 21.375,00 € 90% 1.834,30 € 8,58%   

2017/1172 2017/63 Biure P1724900D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.212,16 € 100% 1.008,87 € 31,41%   

2017/1297 2017/108 
Boadella i les 
Escaules P1703200D 

Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.617,69 € 100% 1.467,44 € 90,71%   

2017/956 2017/1 Bolvir P1702700D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.324,21 € 100% 1.834,31 € 78,92%   

2017/1229 2017/85 Bordils P1702800B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 9.730,57 € 90% 1.834,30 € 18,85%   

2017/1082 2017/30 Borrassà P1702900J 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.000,00 € 100% 1.834,30 € 61,14%   

2017/981 2017/11 Cabanes P1703300B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.333,61 € 100% 1.834,31 € 78,60%   

2017/1285 2017/104 Cadaqués P1703500G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 141,17 € 90% 116,53 € 82,55%   

2017/1208 2017/77 Campelles P1704100E 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.800,00 € 100% 1.467,44 € 81,52%   

2017/1336 2017/116 Campllong P1704200C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.695,45 € 100% 1.554,98 € 91,71%   

2017/1294 2017/107 Canet d'Adri P1704400I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.155,00 € 100% 1.834,30 € 58,14%   
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Nº exp. 
gral. 

Absis 

Núm. 
en llibre Ajuntament CIF Projecte / Programa / 

Activitat 
Base subv. 
corregida 

% màxim 
segons 

població 

Atorgat final 
(1) 

% atorgat 
/ base 
subv. 

Conceptes no 
subvencionables 

2017/961 2017/4 Cantallops P1704500F 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.304,46 € 100% 1.834,31 € 79,60%   

2017/1109 2017/38 Capmany P1704600D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.880,00 € 100% 1.834,30 € 63,69%   

2017/1119 2017/42 Cellera de Ter, La P1720100E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.389,64 € 90% 1.147,06 € 82,54%   

2017/1017 2017/20 Cervià de Ter P1705500E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

3.617,34 € 100% 1.834,30 € 50,71%   

2017/1094 2017/33 Cistella P1705600C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.295,55 € 100% 1.834,30 € 79,91%   

2017/1186 2017/68 Colera P1705900G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 6.314,92 € 100% 1.834,30 € 29,05%   

2017/1155 2017/57 Cornellà de Terri P1706100C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

9.569,03 € 90% 1.834,30 € 19,17%   

2017/1214 2017/81 Crespià P1706300I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.785,33 € 100% 1.650,87 € 43,61%   

2017/966 2017/7 
Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 5.990,01 € 100% 1.834,31 € 30,62%   

2017/1175 2017/64 Darnius P1706500D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.992,22 € 100% 1.834,30 € 36,74%   

2017/978 2017/9 Espinelves P1706900F Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.150,00 € 100% 1.467,44 € 68,25%   

2017/1002 2017/17 Espolla P1707000D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.041,72 € 100% 1.834,30 € 89,84%   

2017/1249 2017/94 Esponellà P1707100B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.656,23 € 100% 1.519,01 € 91,71% 

Paper camilla, bosses 
escombr.(46,08 €); Pintura 
edifici municipal (34,28€) 

2017/997 2017/13 Far d'Empordà, El P1700500J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

6.113,33 € 100% 1.834,31 € 30,01%   

2017/1098 2017/35 Flaçà P1707300H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.689,01 € 100% 1.834,30 € 68,21%   

2017/1269 2017/99 Foixà P1707400F Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.351,15 € 100% 1.834,30 € 78,02%   
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2017/1036 2017/25 Fontanals de 
Cerdanya P1703600E Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.890,15 € 100% 1.834,30 € 63,47%   

2017/1084 2017/31 Fontcoberta P1707600A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.380,00 € 100% 917,15 € 27,13%   

2017/1149 2017/56 Fornells de la Selva P1707800G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 7.169,90 € 90% 1.834,30 € 25,58%   

2017/1351 2017/118 Fortià P1707900E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.100,00 € 100% 1.834,30 € 87,35%   

2017/1264 2017/97 Garrigàs P1708100A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 5.381,28 € 100% 1.834,30 € 34,09%   

2017/1187 2017/69 Garriguella P1708300G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 8.000,00 € 100% 1.834,30 € 22,93%   

2017/1315 2017/111 Ger P1708400E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 6.000,00 € 100% 1.834,30 € 30,57%   

2017/1280 2017/103 Girona P1708500B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 8.487,10 € 70% 1.834,30 € 21,61%   

2017/1124 2017/44 Gombrèn P1708600J 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 8.269,65 € 100% 1.834,30 € 22,18%   

2017/1242 2017/92 Jafre P1709100J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.803,61 € 100% 1.488,77 € 82,54%   

2017/1103 2017/36 Juià P1709400D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.300,00 € 100% 1.834,30 € 79,75%   

2017/959 2017/3 Lladó P1709500A 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.629,18 € 100% 1.834,31 € 69,77%   

2017/1250 2017/95 Llambilles P1709700G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.630,00 € 100% 1.834,30 € 39,62%   

2017/1113 2017/41 Llanars P1709800E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.686,79 € 100% 1.834,30 € 49,75%   

2017/1307 2017/110 Llívia P1710100G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

7.312,39 € 100% 1.834,30 € 25,08%   

2017/1133 2017/49 Maçanet de 
Cabrenys P1710800B Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.150,00 € 100% 1.834,30 € 85,32%   

2017/1202 2017/74 Madremanya P1710400A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.218,35 € 100% 1.834,30 € 82,69%   
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2017/1212 2017/79 Maià de Montcal P1711000H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.347,30 € 100% 1.834,30 € 78,15%   

2017/1132 2017/48 Masarac P1710600F Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.948,53 € 100% 1.467,44 € 75,31%   

2017/1043 2017/26 Massanes P1710700D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.301,50 € 100% 1.834,30 € 55,56%   

2017/1182 2017/66 Mieres P1711200D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.827,87 € 100% 1.676,43 € 91,71%   

2017/1234 2017/88 Mollet de Peralada P1711300B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.079,13 € 100% 890,75 € 82,54%   

2017/1111 2017/40 Molló P1711400J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.671,76 € 100% 1.834,30 € 68,66%   

2017/964 2017/6 Montagut i Oix P1711600E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.126,24 € 100% 1.834,31 € 86,27%   

2017/1337 2017/117 Mont-ras P1711700C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.307,30 € 90% 1.834,30 € 55,46%   

2017/1096 2017/34 Navata P1711800A 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.599,75 € 100% 1.834,30 € 70,56%   

2017/1317 2017/112 Ogassa P1711900I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.206,76 € 100% 1.834,30 € 83,12%   

2017/1252 2017/96 Palau de Santa 
Eulàlia P1712600D Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 1.775,37 € 100% 1.628,28 € 91,71% Lampisteria (61,18 €) 

2017/1021 2017/23 Palau-sator P1712900H 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.397,07 € 100% 1.834,30 € 54,00%   

2017/1268 2017/98 Palau-saverdera P1712700B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 10.353,78 € 100% 1.834,30 € 17,72%   

2017/1107 2017/37 Pals P1713200B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.993,27 € 90% 1.834,30 € 61,28%   

2017/1135 2017/51 Pardines P1713300J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

1.955,00 € 100% 1.793,03 € 91,72%   

2017/984 2017/12 Pau P1713600C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 10.041,09 € 100% 1.834,31 € 18,27%   

2017/1057 2017/27 Pedret i Marzà P1713700A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.732,63 € 100% 1.834,30 € 49,14%   
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2017/1223 2017/84 Pera, La P1713800I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.400,00 € 100% 1.834,30 € 76,43%   

2017/1197 2017/71 Peralada P1714000E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 633,82 € 90% 523,18 € 82,54%   

2017/1145 2017/54 Planoles P1714300I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.190,74 € 100% 1.834,30 € 57,49%   

2017/962 2017/5 Pont de Molins P1714400G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.502,16 € 100% 1.834,31 € 40,74%   

2017/1326 2017/114 Pontós P1714500D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.000,00 € 100% 1.834,30 € 91,72%   

2017/1130 2017/46 Portbou P1714700J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.500,00 € 100% 1.834,30 € 73,37%   

2017/1110 2017/39 Queralbs P1704700B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.800,00 € 100% 1.650,87 € 91,72%   

2017/1203 2017/75 Rabós d'Empordà P1715200J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.000,00 € 100% 1.834,30 € 61,14%   

2017/1293 2017/106 Regengòs P1715300H 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.804,48 € 100% 1.834,30 € 65,41%   

2017/1171 2017/62 Riells i Viabrea P1715500C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.000,00 € 90% 1.650,87 € 82,54%   

2017/1299 2017/109 Riudaura P1715800G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.275,06 € 100% 1.170,34 € 91,79%   

2017/1278 2017/102 Riumors P1716000C 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.900,00 € 100% 1.650,87 € 86,89%   

2017/1220 2017/83 Rupià P1716200I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.300,00 € 100% 1.073,07 € 82,54%   

2017/1127 2017/45 Sant Aniol de 
Finestres P1719500I Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 1.433,97 € 100% 1.315,17 € 91,72% Oxigen:  812,20 € 

2017/1123 2017/43 Sant Climent de 
Sescebes 

P1716700H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

4.091,01 € 100% 1.834,30 € 44,84%   

2017/999 2017/15 Sant Jaume de 
Llierca P1717500A Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 3.000,00 € 100% 1.375,73 € 45,86%   

2017/1018 2017/21 Sant Joan de Mollet P1717800E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.000,00 € 100% 1.834,30 € 45,86%   
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2017/1091 2017/32 Sant Julià de Llor i 
Bonmatí P1725100J Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.663,21 € 100% 1.467,44 € 55,10%   

2017/1232 2017/86 Sant Julià de Ramis P1717900C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.573,07 € 90% 1.834,30 € 51,34%   

2017/1320 2017/113 Sant Llorenç de la 
Muga P1718000A Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.336,72 € 100% 1.467,44 € 62,80%   

2017/1165 2017/60 Sant Martí de 
Llémena P1718100I Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 1.684,80 € 100% 1.390,69 € 82,54%   

2017/998 2017/14 Sant Martí Vell P1718200G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.009,81 € 100% 1.834,30 € 91,27%   

2017/1167 2017/61 
Sant Miquel de 
Fluvià P1718400C 

Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.000,00 € 100% 1.834,30 € 61,14%   

2017/1233 2017/87 Sant Pau Segúries P1718600H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

4.860,40 € 100% 1.467,44 € 30,19% 
Parallamps i extintors (171,52 
€) i material informàtic (462,23 

€) 

2017/1204 2017/76 Santa Llogaia 
d'Àlguema P1719400B Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.178,00 € 100% 1.834,30 € 84,22%   

2017/1059 2017/28 Saus-Camallera-
Llampaies P1719900A Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.000,00 € 100% 1.650,87 € 82,54%   

2017/1062 2017/29 Serinyà P1720200C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

6.522,03 € 100% 1.834,30 € 28,12%   

2017/1035 2017/24 Setcases P1720400I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.930,95 € 100% 1.770,97 € 91,71%   

2017/1199 2017/72 Siurana d'Empordà P1705700A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.613,00 € 100% 1.834,30 € 70,20%   

2017/1332 2017/115 Tallada d'Empordà, 
la 

P1720700B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

2.360,00 € 100% 1.467,44 € 62,18%   

2017/1211 2017/78 Terrades P1720900H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.939,85 € 100% 1.779,14 € 91,72%   

2017/1183 2017/67 Torrent P1721000F Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.037,89 € 100% 1.834,30 € 60,38%   

2017/1005 2017/18 Torroella de Fluvià P1721100D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.600,00 € 100% 1.834,30 € 91,72%   

2017/1136 2017/52 Tortellà P1721300J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.000,00 € 100% 1.834,30 € 45,86%   
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2017/1213 2017/80 Toses P1721400H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.221,10 € 100% 1.834,30 € 82,59%   

2017/1273 2017/100 Ullastret P1721800I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.150,00 € 100% 963,01 € 83,74%   

2017/1156 2017/58 Vajol, La P1701500I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.854,59 € 100% 1.700,94 € 91,72% material d'oficina: 155 € 

2017/1190 2017/70 Vall d'en Bas, La P1701700E Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

9.550,00 € 90% 1.834,30 € 19,21% 
Assegurança edificis (300 €) i 
material manteniment edificis 

(720 €) 

2017/1016 2017/19 Vall·llobrega P1722300I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.976,39 € 100% 1.812,65 € 91,72%   

2017/1246 2017/93 Vallfogona de 
Ripollès P1722200A Despeses derivades de 

l'ús del consultori local 2.000,00 € 100% 1.834,30 € 91,72%   

2017/1146 2017/55 Vidrà P1722600B 
Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.200,00 € 100% 1.834,30 € 83,38%   

2017/1237 2017/89 Vidreres P1722700J Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 6.885,60 € 80% 1.834,30 € 26,64%   

2017/1216 2017/82 Vilabertran P1722800H Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.536,00 € 100% 1.834,30 € 72,33%   

2017/1134 2017/50 Viladamat P1723100B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

3.862,03 € 100% 1.834,30 € 47,50%   

2017/967 2017/8 Viladasens P1723000D Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 3.400,84 € 100% 1.834,31 € 53,94%   

2017/1131 2017/47 Vilafant P1723500C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 5.117,46 € 80% 1.834,30 € 35,84%   

2017/1020 2017/22 Vilallonga de Ter P1723800G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 

2.200,00 € 100% 1.834,30 € 83,38%   

2017/1277 2017/101 Vilamacolum P1724000C Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.100,00 € 100% 1.650,87 € 78,61%   

2017/1164 2017/59 Vilamalla P1724100A Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 4.623,81 € 100% 1.834,30 € 39,67%   

2017/958 2017/2 Vilamaniscle P1724200I Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 2.350,00 € 100% 1.834,31 € 78,06%   

2017/1286 2017/105 Vilanant P1724300G Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.865,69 € 100% 1.540,01 € 82,54%   
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2017/1180 2017/65 Vila-sacra P1724500B Despeses derivades de 
l'ús del consultori local 1.767,45 € 100% 1.621,02 € 91,72%   

     TOTAL ............ 200.000,00 €   
 

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses 
(si n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 2.000,00 € i l’import 
sol·licitat en cada cas.  
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8. Exp. 19_2017_766_X0101 – Proposta de concessió d e subvencions de la 

convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Salut 
i Crisi per a l’any 2017 (Pm10) 

 
El vocal senyor Lluc Salellas es disculpa per no haver assistit a la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria, ja que se’l convida a una gran quantitat de 
reunions i va decidir no anar-hi a cap. El vocal vol deixar constància que no 
disposa de la documentació. Seguidament, el vocal manifesta que valora 
positivament les actuacions del programa, però en qüestiona les característiques 
des d’un punt de vista polític-ideològic, atès que Dipsalut destina més recursos a 
Càritas i Creu Roja que a les administracions locals; el vocal afirma que les dues 
entitats tenen tot el seu respecte i fan una gran tasca, però creu que aquestes 
funcions haurien de ser assumides per les administracions públiques i no per 
entitats vinculades a l’església. 
 
El president respon que la intenció del programa no és competir amb associacions 
que tenen una gran implantació al territori i que realitzen una gran feina però que 
en qualsevol cas, les administracions locals reben una gran quantitat dels 
recursos disponibles. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/04, que va tenir 
lloc  el 7 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de 
subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i 
les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que 
responguin als objectius del programa Salut i Crisi publicades al BOPG núm. 53, 
de 16 de març de 2017.  
En el marc d’aquestes bases, es va aprovar i publicar la convocatòria 
corresponent per les actuacions que tindran lloc entre el 16 de novembre i el 31 de 
gener de 2018, al BOPG núm. 66 , el 4 d’abril de 2017. 

Vist l’informe tècnic emès per l’ Àrea gestora, de data 26 de maig de 2017, un cop 
finalitzat el termini per presentar sol·licituds s’han revisat les sol·licituds i es 
determina han estat presentades dins de termini i l’objecte indicat correspon als 
conceptes subvencionables d’acord amb les bases reguladores. 
 
D’acord amb el punt 3 de les Bases, tots els sol·licitants poden concórrer a la 
convocatòria i tots han acreditat el compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social mitjançant la presentació d’una declaració responsable. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els ajuntaments, ens locals 
supramunicipals i les entitats de dret privat sense ànim de lucre d’abast 
supramunicipal declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició 
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el 
beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió 
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d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social queda substituïda per la presentació d’una declaració 
responsable quan el peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració 
pública. 
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i de la 
Qualitat de Vida, de 31 de maig de 2017, realitzat  amb base a l’acta de la 
Comissió tècnica que valora les sol·licituds de la subvenció, on consten les 
puntuacions atorgades, els imports que es proposa concedir i la correspondència 
de l’objecte indicat a la sol·licitud amb l’establert a les bases reguladores de la 
subvenció. 
 
D’acord, amb el punt 10 de les Bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció  la comissió qualificadora en la reunió celebrada el 6 de juny de 2017 
ha examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les 
sol·licituds.  

Per tot l’exposat, i a propsta del president de la Comissió Qualificadora, de 
conformitat amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria  amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a 
continuació: 
 

 Aplicació 
pressup. 

Crèdit s 
autoritzats 

inicials 

Crèdits 
redistribuïts Diferència 

Programa suport 
Salut i crisi per a 

ajuntaments 
4/3110/46205 203.000,00 € 173.353,44 € -29.646,56 € 

Programa suport 
Salut i crisi C. 

Comarcals 
4/3110/46501 214.060,00 € 178.289,95 € -35.770,05 € 

Programa suport 
Salut i crisi per a 

consorcis 
4/3110/46702 170.170,00 € 135.956,99 € -34.213,01 € 

Programa suport 
Salut i crisi per a 

ONL 
4/3110/48905 460.460,00 € 560.089,62 € +99.629,62 € 

TOTAL  1.047.690,00 € 1.047.690,00 € 0,00 € 

 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 
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Aplicació pressupostària Reajust 

4/3110/46205 -29.646,56 € 

4/3110/46501 -35.770,05 € 

4/3110/46702 -34.213,01 € 

4/3110/48905 +99.629,62 € 

 
Tercer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per 
al finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut per haver aconseguit una valoració superior als 70 punts, d’acord amb el 
punt vuitè de les Bases reguladores(BOPG núm. 53, de 16 de març de 2017). 
 
Quart. Desestimar les sol·licituds de l’Ajuntament de Bordils, l’Ajuntament de 
Besalú i la Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paul que consten a l’Annex II, 
per no haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per la qual cosa queda 
exclosa, segons el punt vuitè de les Bases reguladores. 
 
Cinquè. Disposar la despesa d’un milió quaranta set mil sis-cents noranta euros 
(1.047.690,00 €), d’acord amb el detall de l’annex 1  amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària Crèdits a disposar 

Programa suport Salut i crisi per a 
ajuntaments 4/3110/46205 173.353,44 € 

Programa suport Salut i crisi C. 
Comarcals 4/3110/46501 178.289,95 € 

Programa suport Salut i crisi per a 
consorcis 4/3110/46702 135.956,99 € 

Programa suport Salut i crisi per a 
ONL 4/3110/48905 560.089,62 € 

 
Sisè. Un cop realitzada la distribució econòmica per unitats comarcals, d’acord 
amb el punt vuitè de les bases reguladores, l’Alt Empordà, la Cerdanya, la 
Garrotxa i la Selva no exhaureixen el crèdit disponible, així que es proposa 
redistribuir el crèdit sobrant (7.078,06 €) a les comarques on es sobrepassa el 
crèdit.  D’aquesta redistribució, a la comarca del Baix Empordà se li atorguen 
vuitanta cèntims (0,80 €) per arribar a l’import que es sol·licita comarcalment. Al 
Gironès se li atorga la resta del crèdit (7.077,26 €) i es prorrateja entre  tots els 
beneficiaris d’aquesta comarca, segons el detall següent:  
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Comarca Percentatge 

assignat 
inicialment 

Credit 
disponible 

Atorgat total Percentatge 
amb la 

redistribució  
Alt Empordà 19,27 % 201.889,86 € 200.978,66 € 19.18 % 
Baix Empordà 16,25 % 170.249,63 € 170.250,42 € 16,25 % 
Cerdanya 3,71 % 38.869,30 € 36.703,76 € 3.50% 
Garrotxa 8,35 % 87.482,12 € 83.490,00 € 7,97 % 
Gironès 21,43 % 224.519,97 € 231.597,23 € 22.11 % 
Pla de l’Estany 4,19 % 43.898,21 € 43.898,21 € 4.19 % 
Ripollès 5,88 % 61.604,17 € 61.604,17 € 5.88 % 
Selva 20,92 % 219.176,75 € 219.167,55 € 20,92 % 

 
Setè. 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 formulari de compte 
justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 
(https://www.seu.cat/dipsalut), segons l’article 27 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i la documentació que consta al punt 16è 
de les Bases reguladores. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 20 de febrer de 2018, una vegada el beneficiari hagi realitzat l’activitat. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut). 
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Annex 1 
Informes favorables  
 
Alt Empordà 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1189 
Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà 
P6700008C Tota amb Salut 62.514,21 € 62.514,21 € 100 % 

 

2017/1192 Ajuntament de Figueres P1707200J 
Menjador social per a usuaris 
derivats dels Serveis Socials 
de Figueres (Tots amb salut) 

174.470,00 € 41.898,65 € 24,01 % 
 

2017/1193 Creu Roja Q2866001G Tots amb salut 58.224,00 € 55.312,80 € 95,00 % 
 

2017/1260 Càritas Diocesana de Girona R1700016G Tots amb salut 42.187,00 € 41.253,00 € 97,79 % 
 

 
 

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Baix Empordà 
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 

Base 
subvencionable 

(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1270 Creu Roja de Girona Q2866001G En crisi, transformem la realitat 43.496,14 € 39.996,14 € 91,95 % 
 

2017/1295 Càritas Diocesana de Girona R1700016G El crisi, transformem la realitat 74.060,00 € 71.810,00 € 96,96 % 
 

2017/1338 
Consell Comarcal del Baix 

Empordà 
P6700009A En crisi, transformem la realitat 58.444,28 € 58.444,28 € 100,00 % 

 

 
 
 

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Cerdanya 
 
 

Nº 
Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 

Base 
subvencionable 

(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1226 
Consell Comarcal de la 

Cerdanya 
P1700016G 

Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 

11.122,35 € 11.122,35 € 100,00 % 
 

2017/1262 Càritas Diocesana de Girona R1700016G Salut 7.414,90 € 7.044,16 € 95,00 % 
 

2017/1279 Creu Roja de Girona Q2866001G 
Sistema de resposta urgent 

davant l'empobriment 
8.914,90 € 7.414,90 € 83,17 % 

 

2017/1311 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 
Sistema de resposta urgent 

davant l'empobriment 
11.122,35 € 11.122,35 € 100,00 % 

 

 
 
 

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Garrotxa 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1257 
Consorci d'Acció Social de la 

Garrotxa 
P6700012E 

Programa d'atenció a les persones 
en situació de pobresa a la 

Garrotxa 
70.835,00 € 70.835,00 € 100,00 % 

 

2017/1287 Càritas Diocesana de Girona 
R1700016

G 

Programa d'atenció a les persones 
en situació de pobresa a la 

Garrotxa 
13.096,00 € 12.655,00 € 96,63 % 

 

 
 
 

(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Gironès 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1276 Creu Roja de Girona Q2866001G Fem xarxa 13.814,58 € 12.821,21 € 92,81 % 
 

2017/1305 Ajuntament de Girona P1708500B Projecte graó 2017 87.942,85 € 67.785,52 € 77,08 % 
 

2017/1308 Fundació Privada Montilivi G55121891 
Fem xarxa (atenció comunitària 

a la comarca del gironès) 
14.360,00 € 9.856,48 € 68,64 % 

 

2017/1314 Càritas Diocesana de Girona R1700016G Projecte graó 2017 80.000,00 € 61.663,24 € 77,08 % 
 

2017/1319 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 
Fem xarxa! L'acció comunitària 

a la comarca del gironès 
24.758,00 € 20.692,84 € 83,58 % 

 

2017/1340 
Fundació Servei Gironí de 

Pedagogia Social 
G17148693 Fem Xarxa! 39.283,99 € 12.155,95 € 30,94 % 

 

2017/1343 
Consorci de Benestar Social 

Gironès-Salt 
Q1700548I 

Fem Xarxa (3 accions: hort 
social, pobresa energètica i re-

activa't) 
49.455,88 € 46.621,99 € 94,27 % 

 

 
(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Pla de l’Estany 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1243 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 
Suport a famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany 14.745,00 € 13.624,00 € 92,40 % 
 

2017/1247 
Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany P6700010I 
Suport a les famílies vulnerables 

del Pla de l'Estany 7.274,21 € 7.274,21 € 100,00 % 
 

2017/1289 Creu Roja a Girona Q2866001G 
Suport a famílies vulnerables al 

Pla de l'Estany 26.000,00 € 23.000,00 € 88,46 % 
 

 
(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Ripollès 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 

Base 
subvencionable 

(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

2017/1266 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 

Salut i crisi al Ripollès. 
Actuacions destinades a 
persones i/o famílies del 

Ripollès en situació 
d'exclusió 21.552,08 € 21.552,08 € 100,00 % 

 

2017/1292 Creu Roja a Girona Q2866001G Salut i crisi al Ripollès 25.152,09 € 21.552,09 € 85,69 %  

2017/1324 
Consorci de Benestar Social 

del Ripollès Q1700626C Salut i Crisi al Ripollès 18.500,00 € 18.500,00 € 100,00 % 
 

 
(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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Selva 
 

Nº Expedient Ens/Entitat CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
(1) 

Import 
atorgat 

(2) 

% base 
subvencionable

(3) 

Conceptes no 
subvencionables 

(4) 

2017/1177 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 
Projecte d'Atenció Psicosocial a 
Famílies i Espai de Salut Jove 

37.990,00 € 20.000,00 € 52,65 %  

2017/1300 Càritas Diocesana de Girona R1700016G Salut i Crisi Lloret de Mar 15.808,00 € 14.250,00 € 90,14 %  

2017/1301 Ajuntament de Blanes P1702600F 
Suport al dret a l'habitatge i a 

l'alimentació 
39.056,31 € 32.546,92 € 83,33 %  

2017/1309 
Consell Comarcal de la 

Selva 
P6700002F 

Projecte Comarcal per a la 
Millora de les Condicions de 

Vida de les famílies en situació 
de vulnerabilitat 

40.934,90 € 38.934,90 € 95,11 %  

2017/1310 Càritas Diocesana de Girona R1700016G 

Projecte comarcal de millora de 
les condicions de vida de les 

famílies en situació de 
vulnerabilitat 

42.324,00 € 38.961,00 € 92,05 %  

2017/1341 
Fundació Servei Gironí de 

Pedagogia Social 
G17148693 

Acompanyament social a 
famílies multiproblemàtiques 

14.574,00 € 14.574,00 € 100,00 %  

2017/1347 Creu Roja de Girona Q2866001G 
Comarca de la Selva / 
Ajuntament de Blanes 

63.900,73 € 59.900,73 € 93,74 %  

 
(1) Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció 
(2) Import total de la subvenció 
(3) Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable 
(4) Conceptes no subvencionables segons el projecte aprovat de “Salut i Crisi”; no s’han d’incloure en la justificació 
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ANNEX II. Desestimades 
 

Núm. Exped. Ajuntament / Entitat CIF Objecte Import sol·licitat  Motius desestimació  

2017/1331 
Fundació Privada Escola 
Sant Vicenç de Paul 

G17088568 Atrapasomnis 70.000,00 € 
No haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per 
la qual cosa queda exclosa, segons el punt 8 de les 
bases reguladores. 

2017/1339 Ajuntament de Besalú P1702200E Punt de Salut Besalú 10.000,00 € 
No haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per 
la qual cosa queda exclosa, segons el punt 8 de les 
bases reguladores. 

2017/1248 Ajuntament de Bordils P1702800B Salut i Crisi a Bordils 2.500,00 € 
No haver obtingut una valoració mínima de 70 punts per 
la qual cosa queda exclosa, segons el punt 8 de les 
bases reguladores. 
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9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la  tramesa de la 
convocatòria 

 
No n’hi ha cap. 

 
10. Precs i preguntes 
 
No hi ha més intervencions. 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Josep M. Corominas i Barnadas Jordi Batllori i Nouv ilas 
President p.d.  Secretari 
 


