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Acta de la reunió ordinària
Girona. Membres del Consell
 
Núm. sessió:  2017/06
Caràcter:  Ordinària
Data: 2 de mai
Horari:  De les 1
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Albert Gómez i Casas
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Viceintervento r
Ernest Ruiz i Garcia
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi està convidat per la Presidè
l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor 
i els vocals senyora Marta Felip i Torres
Gisela Saladich i Parés.
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ordinària  del Consell Rector de Dipsalut del 2
Consell  Rector.  

6 
rdinària 

aig de 2017 
12:05 a les 12:37 hores 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Gómez i Casas 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

Jordi Batllori i Nouvilas 

r: 
Ernest Ruiz i Garcia 

M. Teresa Villar i Roda 

També hi està convidat per la Presidència el senyor David Álvarez i Carreño, cap de 
l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Han excusat la seva absència el vicepresident segon, senyor Lluís Sais i Puigdemont
Marta Felip i Torres, senyor Albert Piñeira i
. 
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2 de maig de 2017. 

ncia el senyor David Álvarez i Carreño, cap de 

Lluís Sais i Puigdemont, 
Albert Piñeira i Brosel i senyora 



 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/05, del dia 

4 d’abril de 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signa
5. Exp. 08_2017_1350_F0106

anuals de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
de Girona (Dipsalut)

6. Exp. 03_2017_0917_J0106 
desembre de 2016 

7. Exp. 3_2017_1218_D0505
actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic per 
a 2017 

8. Exp. 19_2017_0731_X0203E01 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de control de mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter pe
per a l’any 2017 

9. Exp. 19_2017_0743_X0203E01 
concurrència pública a l’Associació de Pallassos Xaropclown per a les despeses 
del projecte “Somriures d’Hospital” per 

10. Exp. 19_2017_1114_X0203E01 
col·laboració amb el Depar
Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les Comarques 
de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona per a la 
implantació dels Centres de Distribució d’Ali

11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
12. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0

dia 4 d’abril de 2017, ordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
2017/05, del dia 4 d’abril
 
2. Informació de la Presidència
 
El president exposa la necessitat de convocar una sessió ext
Rector el dia 23 de maig per tal sotmetre a votació, entre 
d’aprovació de l’encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i 
sanitària de les piscines d'ús públic per a 2017.
 
Seguidament, el president 
davant dels membres del
objectius, metodologia, etc.
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/05, del dia 
4 d’abril de 2017, ordinària 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  

8_2017_1350_F0106 – Proposta de retiment i aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
de Girona (Dipsalut) 

917_J0106 – Proposta de rectificació de l’inventari de Dipsalut a 

3_2017_1218_D0505 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió de les 
actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic per 

731_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de control de mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter per al Projecte de seguiment i control del mosquit 

743_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció exclosa de 
concurrència pública a l’Associació de Pallassos Xaropclown per a les despeses 
del projecte “Somriures d’Hospital” per a l’any 2017  

19_2017_1114_X0203E01 – Proposta d’aprovació del conveni marc de 
col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les Comarques 
de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona per a la 
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) 
Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0
de 2017, ordinària  

, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
’abril de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents.

Informació de la Presidència  

El president exposa la necessitat de convocar una sessió extraordin
ector el dia 23 de maig per tal sotmetre a votació, entre d’altres, la proposta 

d’aprovació de l’encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i 
sanitària de les piscines d'ús públic per a 2017. 

l president exposa el projecte “Pla de Salut Local” que serà 
s membres del Consell Rector per a fer-los conèixer els motius, elaboració, 

etc. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/05, del dia 

Proposta de retiment i aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 

ventari de Dipsalut a 

ncàrrec de gestió de les 
actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic per 

vació de la subvenció a la 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de control de mosquits de la 

l Projecte de seguiment i control del mosquit tigre 

de la subvenció exclosa de 
concurrència pública a l’Associació de Pallassos Xaropclown per a les despeses 

Proposta d’aprovació del conveni marc de 
tament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les Comarques 
de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona per a la 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0 5, del 

ordinària anterior, número 
que ha estat lliurat prèviament als assistents. 

raordinària del Consell 
altres, la proposta 

d’aprovació de l’encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i 

” que serà presentat 
conèixer els motius, elaboració, 



 

 
Per finalitzar, el president 
de l’IDIBGI, el doctor Jordi Barretina Ginesta, on es van explorar noves vies de 
col·laboració. 
 

 
3. Informació de la Gerència
 
La gerent exposa que en aquesta mateixa reunió
“Desestimar, pels motius que co
realitzen les delegades del personal laboral de Dipsalut en el seu escrit de 25 de maig 
de 2016.”. Informa que les delegades sindicals han presentat recurs de reposició 
contra aquesta resolució.
 
El president vol afegir que la resposta serà negativa
responsables de recursos humans de Dipsalut i Diputació de Girona, la normativa 
vigent no permet aplicar la solució proposada per les representants dels treballadors. 
Afirma que, probablement, 
plantejant davant els jutjats del contenciós
 
El vocal senyor Lluc Salellas creu que és una llàstima arribar a aquests extrems però 
entén el plantejament dels treballadors
externs i administracions 
tot cas, creu que si finalment es planteja la qüestió davant els jutjats del contenciós
administratiu i aquest resol de man
l’Organisme hauria de fer autocrítica.
 
El president respon que l’
tots els aspectes, però que 
dictàmens externs que han sol·licitat són contraris.
 
El vocal senyor Lluc Salellas respon que en realitat el problema 
la decisió d’establir aquesta diferència en el moment de crear Dipsalut. 
 
El president respon que evidentment aquesta n
decisió adoptada per la direcció d’aquell moment
actuals hi formaven part.
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Per finalitzar, el president informa que es va mantenir una reunió amb el nou director 
doctor Jordi Barretina Ginesta, on es van explorar noves vies de 

Informació de la Gerència  

La gerent exposa que en aquesta mateixa reunió és dona compte del decret 141, 
Desestimar, pels motius que consten en la part expositiva, les sol·licituds que 

realitzen les delegades del personal laboral de Dipsalut en el seu escrit de 25 de maig 
. Informa que les delegades sindicals han presentat recurs de reposició 

contra aquesta resolució. 

nt vol afegir que la resposta serà negativa, ja que segons el criteri dels 
responsables de recursos humans de Dipsalut i Diputació de Girona, la normativa 
vigent no permet aplicar la solució proposada per les representants dels treballadors. 

ment, en no poder arribar a un acord aquesta qüestió s’acabarà 
plantejant davant els jutjats del contenciós-administratiu.  

El vocal senyor Lluc Salellas creu que és una llàstima arribar a aquests extrems però 
entén el plantejament dels treballadors ja que en situacions similars altres 

administracions públiques han optat per una valoració menys restrictiva. En 
creu que si finalment es planteja la qüestió davant els jutjats del contenciós

administratiu i aquest resol de manera favorable als treballadors, la direcció de 
rganisme hauria de fer autocrítica. 

que l’Organisme sempre ha fet autocrítica i intents per millorar en 
però que en aquesta qüestió en concret totes les opinions i 

ctàmens externs que han sol·licitat són contraris. 

El vocal senyor Lluc Salellas respon que en realitat el problema és conseqü
la decisió d’establir aquesta diferència en el moment de crear Dipsalut. 

El president respon que evidentment aquesta no era la intenció i que va ser una 
ió adoptada per la direcció d’aquell moment, de la qual, cap dels integrants 

actuals hi formaven part. 
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ó amb el nou director 
doctor Jordi Barretina Ginesta, on es van explorar noves vies de 

s dona compte del decret 141, 
nsten en la part expositiva, les sol·licituds que 

realitzen les delegades del personal laboral de Dipsalut en el seu escrit de 25 de maig 
. Informa que les delegades sindicals han presentat recurs de reposició 

ja que segons el criteri dels 
responsables de recursos humans de Dipsalut i Diputació de Girona, la normativa 
vigent no permet aplicar la solució proposada per les representants dels treballadors. 

no poder arribar a un acord aquesta qüestió s’acabarà 

El vocal senyor Lluc Salellas creu que és una llàstima arribar a aquests extrems però 
ja que en situacions similars altres informes 

han optat per una valoració menys restrictiva. En 
creu que si finalment es planteja la qüestió davant els jutjats del contenciós-

era favorable als treballadors, la direcció de 

rganisme sempre ha fet autocrítica i intents per millorar en 
aquesta qüestió en concret totes les opinions i 

és conseqüència de 
la decisió d’establir aquesta diferència en el moment de crear Dipsalut.  

o era la intenció i que va ser una 
de la qual, cap dels integrants 



 

 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a
 

Núm. Data 
d’aprovació  

Unitat de 
treball Expedient Resu

109 01/03/2017 Subvencions 2015_0843 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa Salut i crisi (Pm10), al Consorci de 
Benestar Social del Ripollès i minorarla de 10.000,00 

110 01/03/2017 Subvencions 2016_1473 
Modi
de La Jonquera i minorar

111 01/03/2017 Subvencions 2016_1477 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes 
d’Ullà i minorar

112 01/03/2017 Subvencions 2016_1478 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’
de Cornellà del Terri i minorarla 

113 01/03/2017 Subvencions 2016_1489 Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de Banyoles i minorar

114 01/03/2017 Subvencions 2016_1495 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de Quart i minorar

115 01/03/2017 Subvencions 2016_1522 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’entitat 
Adona’t, Xarxes d’Ajut Mutu i minorar

116 01/03/2017 Subvencions 2016_1534 
Modificar l’import de la subven
de Santa Cristina d’Aro i minorar

117 01/03/2017 Subvencions 2016_1585 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contr
Cristiano Benéfica Ministerios El Buen Samaritano i minorar

118 01/03/2017 Subvencions 2016_1787 
Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control 
l’Ajuntament de Bolvir i minorarla 

119 01/03/2017 Subvencions 2016_1794 
Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 
l’Ajuntament de Sant 

120 01/03/2017 Subvencions 2016_1960 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Bolvir i minorar

121 01/03/2017 Subvencions 2016_2037 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
de formació d’adults a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i minorar

122 01/03/2017 Subvencions 2016_2187 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
de formació d’adults a l’Ajuntament d’Alp i minorar
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Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a 

Resum 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa Salut i crisi (Pm10), al Consorci de 
Benestar Social del Ripollès i minorarla de 10.000,00 € a 9.573,32 €. 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de La Jonquera i minorar-la de 2.879,67 € a 2.733,73 € 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
d’Ullà i minorar-la de 5.000,00 € a 4.360,47 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’
de Cornellà del Terri i minorarla de 3.000,00 € a 769,70 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de Banyoles i minorar-la de 3.600,00 € a 1.224,19 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de Quart i minorar-la de 5.000,00 € a 42,57 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’entitat 
Adona’t, Xarxes d’Ajut Mutu i minorar-la de 3.875,49 € a 3.859,98 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 
de Santa Cristina d’Aro i minorar-la de 3.500,00 € a 3.455,52 €. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Associación 
Cristiano Benéfica Ministerios El Buen Samaritano i minorar-la de 4.306,10 
Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control 
l’Ajuntament de Bolvir i minorarla de 455,20 € a 409,68 €. 
Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 
l’Ajuntament de Sant Climent de Sescebes i minorar-la de 2.973,97 € a 2.230,49 €
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Bolvir i minorar-la de 1.600,00 € a 1.382,86 €. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
de formació d’adults a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i minorar-la 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
de formació d’adults a l’Ajuntament d’Alp i minorar-la de 1.500,00 € a 1.485,62 €
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Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa Salut i crisi (Pm10), al Consorci de 

ficar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’entitat 

ció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a l’Ajuntament 

a la pobresa i l’exclusió social a l’Associación 
4.306,10 € a 3.697,11 €. 

Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 

Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 
€ a 2.230,49 €. 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
la de 3.148,41 € a 1.745,40 €. 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
€ a 1.485,62 €. 



 

123 01/03/2017 Subvencions 2016_2196 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i minorar

124 01/03/2017 Subvencions 2016_2238 
Modifi
l’Ajuntament de Colomers i minorar

125 01/03/2017 GAE 2017_0227 
Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta de les tar
Dipsalut, 
de Dipsalut, i 

126 07/03/2017 Contractació 2012_1016 

Aprovar la liquidació del contracte del servei relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de targetes entre 
dues màquines remotes (M2M) per import de 42.080,02
l'empresa ,Telefónica Móviles España SAU i retornar a l’empresa Telefónica Móviles España SAU la garantia 
definitiva dipositada del contracte de serveis relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de
entre dues màquines remotes (M2M) constituïda el 6 de juny de 2011, per import de 14.400,00

127 07/03/2017 Règim intern 2016_1665 

Declarar deserta, per manca de candidats idonis, la convocatòria del procediment selectiu per a la creació 
d’una
vacants en llocs de treball d’aquesta categoria professional que es puguin produir a Dipsalut, atès que cap de 
les sol·licituds reuneix els requisit

128 07/03/2017 Contractació 2017_0069 
Contractar l’empresa EDEX CENTRO
distància en habilitats per a la vida per a docents del programa "Sigues tu" PM08, pel preu 
€, IVA exempt, d'acord amb el pressupost núm.S16

129 07/03/2017 Règim intern 2017_0245 
Aprovar els imports de les ajudes socials per a estudis dels fills dels empleats i 
les obligac
1/3110/16204 (Ajudes socials) del pressupost de Dipsalut d’enguany.

130 07/03/2017 Contractació 2017_0711 

Adherir
i els Organismes Autònoms que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu procediment de 
contractació pública
càrrec a l’aplicació pressupostària 3/3110/22200 serveis de telecomunicacions

131 07/03/2017 Règim intern 2017_0756 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 18 de febrer de 2017, fora de la jornada laboral 
habitual d
dia no laborable (subgrup A2).

132 07/03/2017 Règim intern 2017_0759 

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infa
administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, en un terç del total de la jornada amb la 
corresponent reducció del 20% del seu sou, d’acord amb el que s’estableix a l’article 37.6 del Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i en l’article 26 
de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 
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Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i minorar-la de 1.600,00 € a 1.291,71 €
Modificar l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 
l’Ajuntament de Colomers i minorar-la de 4.086,16 € a 3.841,72 €. 
Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta de les targetes T-CAT a nom de la senyora M
Dipsalut, i la senyora EFS, cap del servei de Tresoreria de la Diputació de Girona, com a t
de Dipsalut, i la sol·licitud de baixa de la targeta T-CAT a nom de la senyora L
Aprovar la liquidació del contracte del servei relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de targetes entre 
dues màquines remotes (M2M) per import de 42.080,02 €, corresponent al període executiu adjudicat a 
l'empresa ,Telefónica Móviles España SAU i retornar a l’empresa Telefónica Móviles España SAU la garantia 
definitiva dipositada del contracte de serveis relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de
entre dues màquines remotes (M2M) constituïda el 6 de juny de 2011, per import de 14.400,00
Declarar deserta, per manca de candidats idonis, la convocatòria del procediment selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball de tècnics informàtics, amb la finalitat de realitzar substitucions o cobrir interinament 
vacants en llocs de treball d’aquesta categoria professional que es puguin produir a Dipsalut, atès que cap de 
les sol·licituds reuneix els requisits mínims per a ser admesa. 
Contractar l’empresa EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS per a realitzar el servei de formació a 
distància en habilitats per a la vida per a docents del programa "Sigues tu" PM08, pel preu 
€, IVA exempt, d'acord amb el pressupost núm.S16-2 de data 19/12/2016
Aprovar els imports de les ajudes socials per a estudis dels fills dels empleats i 
les obligacions aprovades, per un import total de 4.950,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1/3110/16204 (Ajudes socials) del pressupost de Dipsalut d’enguany. 
Adherir-se a la contractació del servei de telefonia fixa (lot 1) i mòbil i dades (lot 2) per a la Diputació de Girona 
i els Organismes Autònoms que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu procediment de 
contractació pública, i autoritzar la despesa plurianual de 25.200,00€, derivada d’aquesta co
càrrec a l’aplicació pressupostària 3/3110/22200 serveis de telecomunicacions
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 18 de febrer de 2017, fora de la jornada laboral 
habitual de l’empleada MRFs, amb DNI XXXXXXXXX, per un import de 119,45 
dia no laborable (subgrup A2). 
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infa
administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, en un terç del total de la jornada amb la 
corresponent reducció del 20% del seu sou, d’acord amb el que s’estableix a l’article 37.6 del Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i en l’article 26 
de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 
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Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
€ a 1.291,71 €. 

car l’import de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a 

CAT a nom de la senyora MO, empleada de 
, cap del servei de Tresoreria de la Diputació de Girona, com a tresorera delegada 

la senyora LGP. 
Aprovar la liquidació del contracte del servei relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de targetes entre 

€, corresponent al període executiu adjudicat a 
l'empresa ,Telefónica Móviles España SAU i retornar a l’empresa Telefónica Móviles España SAU la garantia 
definitiva dipositada del contracte de serveis relatiu al servei d’intercanvi d’informació a través de targetes 
entre dues màquines remotes (M2M) constituïda el 6 de juny de 2011, per import de 14.400,00 €. 
Declarar deserta, per manca de candidats idonis, la convocatòria del procediment selectiu per a la creació 

borsa de treball de tècnics informàtics, amb la finalitat de realitzar substitucions o cobrir interinament 
vacants en llocs de treball d’aquesta categoria professional que es puguin produir a Dipsalut, atès que cap de 

DE RECURSOS COMUNITARIOS per a realitzar el servei de formació a 
distància en habilitats per a la vida per a docents del programa "Sigues tu" PM08, pel preu màxim de 5.750,00 

2 de data 19/12/2016. 
Aprovar els imports de les ajudes socials per a estudis dels fills dels empleats i autoritzar, disposar i reconèixer 

àrrec a l’aplicació pressupostària 
 

(lot 1) i mòbil i dades (lot 2) per a la Diputació de Girona 
i els Organismes Autònoms que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu procediment de 

€, derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 3/3110/22200 serveis de telecomunicacions. 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 18 de febrer de 2017, fora de la jornada laboral 

, per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en 

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora MMS, 
administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, en un terç del total de la jornada amb la 
corresponent reducció del 20% del seu sou, d’acord amb el que s’estableix a l’article 37.6 del Text Refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i en l’article 26 
de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 



 

servei de les administ

133 09/03/2017 Subvencions 2016_1072 
Modificar l’import de la subvenció pel finançament d’intervencions terapèutiques per a la millora de la qualitat 
de vida a l’Associació Tirita Clown i minorar

134 09/03/2017 Subvencions 2016_2221 
Modificar l’import de la subvenció pel finançament de projectes de promoció de la salut a la demarcació de 
Girona (Pm07), a l’Ajuntament de les Preses i minorar

135 09/03/2017 Contractació 2017_0094 
Rectificar l’error material que s’ha detectat en el pacte segon del decret de presidència de data 27 de gener de 
2017 pel qual s’adjudica el contracte menor del se
de Peguera n.15 de G

136 09/03/2017 Contractació 2017_0244 

Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvencions pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municip
l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les bases 
aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2014 i publicades 
Oficial de la Província de Girona número 31, de 14 de febrer de 2017.

137 09/03/2017 Contractació 2017_0552 
Contractar l’empresa Brand Ministry, societat limitada per a realitzar els serveis de la plataforma NUKESUITE, 
de l’ 01/03/2017 fins al
un total de 5.115,88

138 09/03/2017 Contractació 2017_0655 

Contractar l’empresa Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials
de docència dels cursos de control i gestió d'instal
(F101
preu total de 8.340,00

139 09/03/2017 Subvencions 2017_0718 

Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar 
les despeses derivades del mantenime
que figura a l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les 
bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 31, de 14 de febrer de 2017.

140 09/03/2017 Règim intern 2017_0738 

Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom d
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per tal que l’estudiant Iris Calderón i Maldonado estudiant 
del Grau en Administració i Direcció d’Empreses a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, realitzi 
un total de 600 hores de pràcti
entre l’1 de març i el 14 de setembre de 2017.

141 09/03/2017 Règim intern 2017_0747 
Desestimar, pels motius que consten en la part expositiva, les sol·licituds que realitzen les d
personal laboral de Dipsalut en el seu escrit de 25 de maig de 2016.

142 09/03/2017 Règim intern 2017_0755 Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre els mesos d’abril i desembre de 2016, fora de la 
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servei de les administracions públiques de Catalunya. 

Modificar l’import de la subvenció pel finançament d’intervencions terapèutiques per a la millora de la qualitat 
de vida a l’Associació Tirita Clown i minorar-la de 2.391,15 € a 438,25 
Modificar l’import de la subvenció pel finançament de projectes de promoció de la salut a la demarcació de 
Girona (Pm07), a l’Ajuntament de les Preses i minorar-la de 789,12 € a 765,20
Rectificar l’error material que s’ha detectat en el pacte segon del decret de presidència de data 27 de gener de 
2017 pel qual s’adjudica el contracte menor del servei de seguretat de les instal·
de Peguera n.15 de Girona, des de l’1 de gener de 2017 fins a 30 de juny de 2017.
Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvencions pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, segons el text que figura a 
l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les bases 
aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2014 i publicades 
Oficial de la Província de Girona número 31, de 14 de febrer de 2017. 
Contractar l’empresa Brand Ministry, societat limitada per a realitzar els serveis de la plataforma NUKESUITE, 
de l’ 01/03/2017 fins al 28/02/2018, pel preu màxim de 4.228,00 €, més 887,88
un total de 5.115,88 €. 
Contractar l’empresa Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials
de docència dels cursos de control i gestió d'instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel
(F101-w, F101-x, F105-y, F105-z, F106-j) que es portaran a terme durant els mesos de febrer a juny 2017, pel 
preu total de 8.340,00 €, IVA exempt, d'acord amb el pressupost núm. C170161 de data 24/01/2017.
Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar 
les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, segons el text 
que figura a l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les 
bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 31, de 14 de febrer de 2017.
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom d
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per tal que l’estudiant Iris Calderón i Maldonado estudiant 
del Grau en Administració i Direcció d’Empreses a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, realitzi 
un total de 600 hores de pràctiques acadèmiques a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut 
entre l’1 de març i el 14 de setembre de 2017. 
Desestimar, pels motius que consten en la part expositiva, les sol·licituds que realitzen les d
personal laboral de Dipsalut en el seu escrit de 25 de maig de 2016. 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre els mesos d’abril i desembre de 2016, fora de la 
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Modificar l’import de la subvenció pel finançament d’intervencions terapèutiques per a la millora de la qualitat 
 €. 

Modificar l’import de la subvenció pel finançament de projectes de promoció de la salut a la demarcació de 
€ a 765,20 €. 

Rectificar l’error material que s’ha detectat en el pacte segon del decret de presidència de data 27 de gener de 
rvei de seguretat de les instal·lacions de Dipsalut, al C.Pic 

irona, des de l’1 de gener de 2017 fins a 30 de juny de 2017. 
Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvencions pel finançament de 

als de protecció de la salut, segons el text que figura a 
l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les bases 
aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2014 i publicades al Butlletí 

 
Contractar l’empresa Brand Ministry, societat limitada per a realitzar els serveis de la plataforma NUKESUITE, 

€, més 887,88 € d’IVA intracomunitari, que fan 

Contractar l’empresa Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials- CECAM per a realitzar el servei 
lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi 

j) que es portaran a terme durant els mesos de febrer a juny 2017, pel 
€, IVA exempt, d'acord amb el pressupost núm. C170161 de data 24/01/2017. 

Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar 
nt dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, segons el text 

que figura a l’annex I d’aquest acord, als ajuntaments de les comarques gironines amb plena submissió a les 
bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2017 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 31, de 14 de febrer de 2017. 
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per tal que l’estudiant Iris Calderón i Maldonado estudiant 
del Grau en Administració i Direcció d’Empreses a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, realitzi 

ques acadèmiques a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut 

Desestimar, pels motius que consten en la part expositiva, les sol·licituds que realitzen les delegades del 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre els mesos d’abril i desembre de 2016, fora de la 



 

jornada laboral habi
laborables (subgrup A2).

143 13/03/2017 Contractació 2013_1662 
Decret d’adhesió a la pròrroga del contracte subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència 
superior a 10 

144 15/03/2017 Subvencions 2015_0912 
Decret de modificació de l’import de subvenció per al finançament del programa Salut i crisi Pm10 2015/32. 
Ajuntament d’Olot

145 15/03/2017 Subvencions 2016_1634 
Decret de modificació de la subvenció exclosa de concurrència SAE 2016/34. La Bisbal d'Empordà. Associació 
el Trampolí

146 15/03/2017 Subvencions 2016_1836 
Decret de modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i 
2016/51. Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià

147 15/03/2017 Subvencions 2016_1846 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/56. Ajuntament d

148 15/03/2017 Subvencions 2016_1852 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/59. Ajuntament de Garrigàs

149 15/03/2017 Subvencions 2016_1856 
Decret modific
2016/62. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

150 15/03/2017 Subvencions 2016_2218 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i contro
2016/141. Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

151 15/03/2017 Subvencions 2016_2233 Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/141. Ajuntament

152 15/03/2017 Subvencions 2016_2236 
Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. Pt10 2016/154. Ajuntament d’Anglès.

153 15/03/2017 Subvencions 2016_2237 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/155. Ajuntament de Pont de Molins.

154 15/03/2017 Subvencions 2016_2319 
Decret de modificació de subvenci
2016. Pm07 2016/59. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.

155 15/03/2017 Contractació 2017_0716 
Decret de convalidació de la despesa corresponen al servei de neteja dels vidres de les
Dipsalut. CPM 2017/16. Solucions Integrals Pronet SL

156 15/03/2017 Contractació 2017_0732 
Decret de convalidació de la despesa corresponent a la subscripció a Agrupación Revista Administración 
Práctica. CPM 2017/18. Editorial Aranzadi, S

157 15/03/2017 Contractació 2017_0733 
Decret convalidació de la despesa corresponent al servei d’informació jurídica El Consultor on
individual. Cpm 2017/19. Wolters Kluwer España SA

158 15/03/2017 Contractació 2017_0776 
Decret contractaci
a distància (FD208e), autoprotecció (F2011e) i intervenció (F210e). CPM 2017/20. AXIOS SUPORT 
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jornada laboral habitual de l’empleada IVV  per import de 1.049,40 €, corresponent a 55 hores en dies 
laborables (subgrup A2). 
Decret d’adhesió a la pròrroga del contracte subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència 
superior a 10 Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms
Decret de modificació de l’import de subvenció per al finançament del programa Salut i crisi Pm10 2015/32. 
Ajuntament d’Olot 
Decret de modificació de la subvenció exclosa de concurrència SAE 2016/34. La Bisbal d'Empordà. Associació 
el Trampolí 
Decret de modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/51. Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/56. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/59. Ajuntament de Garrigàs 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/62. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i contro
2016/141. Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/141. Ajuntament de Bordils. 
Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. Pt10 2016/154. Ajuntament d’Anglès.
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 
2016/155. Ajuntament de Pont de Molins. 
Decret de modificació de subvenció de la convocatòria a ajuntaments per a projectes de promoció de la salut 
2016. Pm07 2016/59. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 
Decret de convalidació de la despesa corresponen al servei de neteja dels vidres de les
Dipsalut. CPM 2017/16. Solucions Integrals Pronet SL 
Decret de convalidació de la despesa corresponent a la subscripció a Agrupación Revista Administración 
Práctica. CPM 2017/18. Editorial Aranzadi, S.A. 
Decret convalidació de la despesa corresponent al servei d’informació jurídica El Consultor on
individual. Cpm 2017/19. Wolters Kluwer España SA 
Decret contractació menor del servei de formació per a cursos de primers auxilis Policia Local, primers auxilis 
a distància (FD208e), autoprotecció (F2011e) i intervenció (F210e). CPM 2017/20. AXIOS SUPORT 
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€, corresponent a 55 hores en dies 

Decret d’adhesió a la pròrroga del contracte subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència 
Kw de les dependències de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. 

Decret de modificació de l’import de subvenció per al finançament del programa Salut i crisi Pm10 2015/32. 

Decret de modificació de la subvenció exclosa de concurrència SAE 2016/34. La Bisbal d'Empordà. Associació 

control integrat de plagues urbanes Pt10 

Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

ació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

Decret de modificació de l’import de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. Pt10 2016/154. Ajuntament d’Anglès. 
Decret modificació de la subvenció a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Pt10 

ó de la convocatòria a ajuntaments per a projectes de promoció de la salut 

Decret de convalidació de la despesa corresponen al servei de neteja dels vidres de les dependències de 

Decret de convalidació de la despesa corresponent a la subscripció a Agrupación Revista Administración 

Decret convalidació de la despesa corresponent al servei d’informació jurídica El Consultor on-line Clave 

ó menor del servei de formació per a cursos de primers auxilis Policia Local, primers auxilis 
a distància (FD208e), autoprotecció (F2011e) i intervenció (F210e). CPM 2017/20. AXIOS SUPORT 



 

PSICOLÒGIC A L’ADMINISTRACIÓ SC

159 15/03/2017 Règim intern 2017_0785 
Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2016 i gener de 2017. Girona. D

160 21/03/2017 Subvencions 2015_0892 
Decret de modificació de l’import de subvenció per al
Comarca Garrotxa. Creu Roja Espanyola a Girona

161 21/03/2017 Subvencions 2016_0952 
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, sa

162 21/03/2017 Subvencions 2016_1254 
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa per a les actuacions de seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme

163 21/03/2017 Subvencions 2016_1256 
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platg

164 21/03/2017 Subvencions 2016_1257 
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/19.

165 21/03/2017 Subvencions 2016_2418 
Decret de desestimació de sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte 
“Acompanyament paral·lel amb menors vulnerables” (SAE 2016/58).Ajuntament de Llançà.

166 21/03/2017 Subvencions 2017_0301 
Decret d’aprovació de la convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. SACI 2017.

167 21/03/2017 Subvencions 2017_0311 De
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. SAC 2017.

168 21/03/2017 Subvencions 2017_0717 
Decret d’aprovació de 
ànim de lucre pel finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació 
d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarc

169 21/03/2017 Tresoreria 2017_0797 Decret d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Girona. Ajuntament de Porqueres
170 21/03/2017 Contractació 2017_0802 Decret d’inici de la contractació del servei Local d

171 23/03/2017 Règim intern 2017_0817 

Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica Superior de l’esmentada Universitat, realitzi 
un total de 340 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àre
Dipsalut entre el 5 d’abril i el 14 de setembre de 2017.

172 27/03/2017 Subvencions 2016_2388 
Decret de modificació del suport econòmic pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municip

173 27/03/2017 Subvencions 2017_0714 
Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona pel 
finançament de l
l’any 2017, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 

10_2017_

PSICOLÒGIC A L’ADMINISTRACIÓ SC 
Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2016 i gener de 2017. Girona. DGF. 
Decret de modificació de l’import de subvenció per al finançament del programa Salut i crisi Pm10 2015/13. 
Comarca Garrotxa. Creu Roja Espanyola a Girona 
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/1. Ajuntament de Roses
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa per a les actuacions de seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/16. Ajuntament de Llançà.
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/18.
Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/19.
Decret de desestimació de sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte 
“Acompanyament paral·lel amb menors vulnerables” (SAE 2016/58).Ajuntament de Llançà.
Decret d’aprovació de la convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. SACI 2017.
Decret d’aprovació de la convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. SAC 2017.
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense 
ànim de lucre pel finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació 
d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona. CMFA 2017 i CDEE 2017.
Decret d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Girona. Ajuntament de Porqueres
Decret d’inici de la contractació del servei Local de Teleassistència als municipis de les comarques gironines
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), que s’adjunta a aquest Decret, per tal que l’estudiant A
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica Superior de l’esmentada Universitat, realitzi 
un total de 340 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat de 
Dipsalut entre el 5 d’abril i el 14 de setembre de 2017. 
Decret de modificació del suport econòmic pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2016/30. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona pel 
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a 
l’any 2017, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 

10_2017_1370_A0101 - Pàg. 8 

Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de novembre i desembre de 

finançament del programa Salut i crisi Pm10 2015/13. 

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
lvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/1. Ajuntament de Roses 

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa per a les actuacions de seguretat, vigilància, 
a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/16. Ajuntament de Llançà. 

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
es per a l’any 2016. Pt08 2016/18. 

Decret de modificació de l’import de la subvenció del programa Pt08 per a les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016. Pt08 2016/19. Ajuntament de Portbou 
Decret de desestimació de sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte 
“Acompanyament paral·lel amb menors vulnerables” (SAE 2016/58).Ajuntament de Llançà. 
Decret d’aprovació de la convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. SACI 2017. 

cret d’aprovació de la convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. SAC 2017. 

la convocatòria de subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense 
ànim de lucre pel finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació 

ació de Girona. CMFA 2017 i CDEE 2017. 
Decret d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Girona. Ajuntament de Porqueres 

e Teleassistència als municipis de les comarques gironines 
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de 

, que s’adjunta a aquest Decret, per tal que l’estudiant ANB, 
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica Superior de l’esmentada Universitat, realitzi 

a d’Informació per a la Gestió i la Qualitat de 

Decret de modificació del suport econòmic pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
als de protecció de la salut. SAT 2016/30. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Aprovar la convocatòria pública pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona pel 
a seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a 

l’any 2017, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 



 

7 de març de 2017.

174 28/03/2017 Subvencions 2016_1130 
Modificar l’import de la subvenció per l’adquisició d’una furgoneta a l’Associació Discapacitats intel·lectuals i 
minorar

175 28/03/2017 Subvencions 2016_1801 
Modificar l’import de la subvenció per Control de plagues a Banyoles (insectes, mosquit tigre, rosegadors i 
coloms), a l’Ajuntament de Banyoles i minorar

176 28/03/2017 Subvencions 2016_1913 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Cadaqués i minorar

177 28/03/2017 Subvencions 2016_2024 
Modificar l’import de 
l’Ajuntament de Darnius i minorar

178 28/03/2017 Subvencions 2016_2115 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les des
l’Ajuntament de Rupià i minorar

179 28/03/2017 Subvencions 2016_2172 
Revocar la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals, a 
l’Ajunta
Diputació de Girona.

180 28/03/2017 Subvencions 2016_2390 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la formació de metges en promoció de la salut
Col·legi Oficial de Metges de Girona i minorar

181 28/03/2017 Subvencions 2016_2436 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la Formació als professionals farmacèutics en 
promoció de la salut, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona i minorar

182 28/03/2017 GAiE 2016_2454 
Decret de modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques del 
contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d'Itineraris Saludables de la dem
de Girona

183 28/03/2017 Contractació 2017_0382 

Contractar l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i línies ADSL, 
entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova contractació (que s'
caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import màxim de 4.462,81
que totalitzen 5.400,00

184 28/03/2017 Règim intern 2017_0725 

Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
G
prioritari per a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a la contractació 
laboral temporal (o nomenament amb caràcter interí, si escau) d’un/a tècnic/a 
d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.

185 28/03/2017 Règim intern 2017_0788 
Autoritzar la senyora E
l’Organisme, perquè pugui compatibilit
sector privat per compte propi, corresponent a la creació i gestió d’un 

10_2017_

7 de març de 2017. 
Modificar l’import de la subvenció per l’adquisició d’una furgoneta a l’Associació Discapacitats intel·lectuals i 
minorar-la de 10.000,00 € a 8.750,81 €. 
Modificar l’import de la subvenció per Control de plagues a Banyoles (insectes, mosquit tigre, rosegadors i 
coloms), a l’Ajuntament de Banyoles i minorar-la d’11.050,59 € a 10.788,73
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Cadaqués i minorar-la de 120,47 € a 118,95 €. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 
l’Ajuntament de Darnius i minorar-la de 1.600,00 € a 1.438,86 €. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, a 
l’Ajuntament de Rupià i minorar-la de 1.170,00 € a 817,58 €. 
Revocar la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals, a 
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la formació de metges en promoció de la salut
Col·legi Oficial de Metges de Girona i minorar-la de 10.000,00 € a 9.994,94
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la Formació als professionals farmacèutics en 
promoció de la salut, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona i minorar
Decret de modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques del 
contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d'Itineraris Saludables de la dem
de Girona 
Contractar l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i línies ADSL, 
entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova contractació (que s'
caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import màxim de 4.462,81
que totalitzen 5.400,00 €. 
Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2016,la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un sector 
prioritari per a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a la contractació 
laboral temporal (o nomenament amb caràcter interí, si escau) d’un/a tècnic/a 
d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Autoritzar la senyora EPP, auxiliar administrativa de l’Àrea de Govern de la planti
l’Organisme, perquè pugui compatibilitzar les funcions que realitza amb una segona activitat laboral en el 
sector privat per compte propi, corresponent a la creació i gestió d’un e

10_2017_1370_A0101 - Pàg. 9 

Modificar l’import de la subvenció per l’adquisició d’una furgoneta a l’Associació Discapacitats intel·lectuals i 

Modificar l’import de la subvenció per Control de plagues a Banyoles (insectes, mosquit tigre, rosegadors i 
€ a 10.788,73 €. 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 

la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a 

peses derivades de l’ús del consultori local, a 

Revocar la subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals, a 
ment de Guils de Cerdanya d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la formació de metges en promoció de la salut , al 
€ a 9.994,94 €. 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la Formació als professionals farmacèutics en 
promoció de la salut, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona i minorar-la de 10.000,00€ a 9.887,31 €. 
Decret de modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques del 
contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes d'Itineraris Saludables de la demarcació 

Contractar l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i línies ADSL, 
entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova contractació (que s'estima amb 
caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import màxim de 4.462,81 €, més 937,19 € en concepte d’IVA, 

Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
ional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un sector 

prioritari per a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a la contractació 
laboral temporal (o nomenament amb caràcter interí, si escau) d’un/a tècnic/a d’acció social, adscrit a la Secció 
d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida. 

, auxiliar administrativa de l’Àrea de Govern de la plantilla de personal laboral de 
amb una segona activitat laboral en el 

e-commerce de roba. 



 

186 28/03/2017 Règim intern 2017_0856 

Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2016, la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un 
sector prioritari per a l’Organis
contractació laboral temporal o nomenament amb caràcter interí, si escau, d’un/a tècnic/a mitjà/na informàtic/a 
(subgrup A2), adscrit/a a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qua

187 29/03/2017 Subvencions 2016_1853 
Modificar l’import de la subvenció per Control d’insectes, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament d’Alp i minorar
de 

188 29/03/2017 Subvencions 2016_2207 
Modificar l’import de la subvenció per Lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i minorar

189 29/03/2017 Contractació 2017_0442 
C
de la flota de Dipsalut, de l’01/04/2017 fins al 31/03/2018, per un import màxim 5.000,00
concepte d’IVA, que totalitzen 6.050,00

190 29/03/2017 Subvencions 2017_0763 

Aprovar la convocatòria pública de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona per a l’any 2017, segons el text que figura a l’annex I,
amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març 
de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 53, de 16 de març de 2017

191 29/03/2017 Subvencions 2017_0766 

Aprovar la
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 
programa Salut i Crisi, amb plena submissió a les bases apr
2017/04, de 7 de març de 2017.

192 29/03/2017 Intervenció 2017_0808 
Incoar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut proposi elevar al 
Ple de la Diputació de G
Econòmica, Administració i Hisenda.

193 29/03/2017 Intervenció 2017_0809 
Incoar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut 
al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda.

194 29/03/2017 Contractació 2017_0855 
Aprovar l’adhesió a la licitació del contracte de se
Conservatori de Música Isaac Albéniz, que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu 
procediment de contractació pública
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Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2016, la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un 
sector prioritari per a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a la 
contractació laboral temporal o nomenament amb caràcter interí, si escau, d’un/a tècnic/a mitjà/na informàtic/a 
(subgrup A2), adscrit/a a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat
Modificar l’import de la subvenció per Control d’insectes, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament d’Alp i minorar
de 1.000,00 € a 881,30 €. 
Modificar l’import de la subvenció per Lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i minorar-la de 6.477,90 € a 4.974,74 €. 
Contractar l’empresa BP OIL ESPAÑA SAU per a realitzar el subministrament de combustible per als vehicles 
de la flota de Dipsalut, de l’01/04/2017 fins al 31/03/2018, per un import màxim 5.000,00
concepte d’IVA, que totalitzen 6.050,00 €. 
Aprovar la convocatòria pública de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona per a l’any 2017, segons el text que figura a l’annex I,
amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març 
de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 53, de 16 de març de 2017
Aprovar la convocatòria pública 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, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 
2017/04, de 7 de març de 2017. 
Incoar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut proposi elevar al 
Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda. 
Incoar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut 
al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. 
Aprovar l’adhesió a la licitació del contracte de serveis postals de la Diputació de Girona, Dipsalut i 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu 
procediment de contractació pública 
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Declarar, als efectes del que preveu l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2016, la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un 

me Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a la 
contractació laboral temporal o nomenament amb caràcter interí, si escau, d’un/a tècnic/a mitjà/na informàtic/a 

litat. 
Modificar l’import de la subvenció per Control d’insectes, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament d’Alp i minorar-la 

Modificar l’import de la subvenció per Lluita i control integrat de plagues urbanes, a l’Ajuntament de Castelló 

ontractar l’empresa BP OIL ESPAÑA SAU per a realitzar el subministrament de combustible per als vehicles 
de la flota de Dipsalut, de l’01/04/2017 fins al 31/03/2018, per un import màxim 5.000,00 €, més 1.050,00 € en 

Aprovar la convocatòria pública de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona per a l’any 2017, segons el text que figura a l’annex I, 
amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març 
de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 53, de 16 de març de 2017. 

convocatòria pública 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 

ovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 

Incoar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut proposi elevar al 
irona la seva aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de Promoció 

Incoar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2017 per tal que el Consell Rector de Dipsalut proposi elevar 
al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa de 

rveis postals de la Diputació de Girona, Dipsalut i 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, que tramitarà la Diputació de Girona mitjançant el preceptiu 



 

 
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta el motiu de les grans 
concedit i l’import pagat dels decrets 112,113 i 114 referent
contra la pobresa i l’exclusió social.
 
El president respon que forma part de la tramitació ordin
que les entitats i ajuntaments han de justificar que efectivament les accions previstes 
s’han dut a terme. Explica que sovint, es presenten grans projectes que a
seva execució no es poden dur a terme i per tant l’import concedit s’ha de minorar 
proporcionalment. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el decret 183 “
l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i 
línies ADSL, entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova 
contractació (que s'estima amb caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import 
màxim de 4.462,81 €, més 937,19 € en concepte d’IVA, que totalitzen 5.400,00 €.”, 
concretament pregunta pel motiu pel qual el contracte es signa el mes de març però 
inclou els mesos de gener i febrer.
 
El cap de l’Àrea Administrativa i Econòmica respon que Dipsalut s’adhereix al 
contracte de serveis de telefonia de Diputació de Girona, però que en aquest cas, la 
licitació encara està en fase admini
menor fins a seva l’adjudicació, procediment que permet el pagament de factures amb 
data anterior a la data d’adjudicació
 
 
5. Exp. 08_2017_1350_F0106 

anuals de l’exercici 2016 de l’Organism
Diputació de Girona (Dipsalut)
 

El vocal senyor Lluc Salellas demana quan podrà tenir accés a la documentació dels 
comptes anuals dels organismes autònoms.

 
El viceinterventor respon que pot consultar la documentació un cop
ha estat inclosa a l’ordre del dia.
 
La vocal senyora Consol Cantenys pregunta per la diferència entre ingressos i 
despeses. 
 
La Gerència respon que és un
drets i les obligacions de 
 
El president vol puntualitzar que no és tracta dels romanents de crèdit si no que prové
en part, de la incorporació de crèdit que es va aprovar l’any passat i que un cop 
aprovades les accions, projectes i convocatòries no es va poder executar.
 
El viceinterventor explica que l’any 2012, amb l’entrada en vigor de la 
d’estabilitat pressupostaria i estabilitat finacera, la gestió de romanents i la fase 
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El vocal senyor Lluc Salellas pregunta el motiu de les grans diferències entre l’import 
concedit i l’import pagat dels decrets 112,113 i 114 referents a projectes de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social. 

que forma part de la tramitació ordinària de les subvencions, ja 
ajuntaments han de justificar que efectivament les accions previstes 

s’han dut a terme. Explica que sovint, es presenten grans projectes que a
seva execució no es poden dur a terme i per tant l’import concedit s’ha de minorar 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el decret 183 “
l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i 
línies ADSL, entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova 

ctació (que s'estima amb caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import 
€, més 937,19 € en concepte d’IVA, que totalitzen 5.400,00 €.”, 

concretament pregunta pel motiu pel qual el contracte es signa el mes de març però 
esos de gener i febrer. 

El cap de l’Àrea Administrativa i Econòmica respon que Dipsalut s’adhereix al 
contracte de serveis de telefonia de Diputació de Girona, però que en aquest cas, la 
licitació encara està en fase administrativa i per tant es va optar per fer un contracte 
menor fins a seva l’adjudicació, procediment que permet el pagament de factures amb 
data anterior a la data d’adjudicació 

Exp. 08_2017_1350_F0106 – Proposta de retiment i aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 de l’Organism e Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut)  

El vocal senyor Lluc Salellas demana quan podrà tenir accés a la documentació dels 
comptes anuals dels organismes autònoms. 

respon que pot consultar la documentació un cop
ha estat inclosa a l’ordre del dia. 

La vocal senyora Consol Cantenys pregunta per la diferència entre ingressos i 

erència respon que és una qüestió comptable que reflexa la diferència entre els 
drets i les obligacions de l’ens.  

El president vol puntualitzar que no és tracta dels romanents de crèdit si no que prové
de la incorporació de crèdit que es va aprovar l’any passat i que un cop 

les accions, projectes i convocatòries no es va poder executar.

explica que l’any 2012, amb l’entrada en vigor de la 
d’estabilitat pressupostaria i estabilitat finacera, la gestió de romanents i la fase 
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diferències entre l’import 
a projectes de lluita 

ria de les subvencions, ja 
ajuntaments han de justificar que efectivament les accions previstes 

s’han dut a terme. Explica que sovint, es presenten grans projectes que a l’hora de la 
seva execució no es poden dur a terme i per tant l’import concedit s’ha de minorar 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el decret 183 “Contractar 
l’empresa VODAFONE ESPAÑA SA per a realitzar el servei de telefonia fixa, mòbil i 
línies ADSL, entre l’01 de gener de 2017 i fins el moment de formalització de la nova 

ctació (que s'estima amb caràcter previ al dia 30 de juny de 2017), per import 
€, més 937,19 € en concepte d’IVA, que totalitzen 5.400,00 €.”, 

concretament pregunta pel motiu pel qual el contracte es signa el mes de març però 

El cap de l’Àrea Administrativa i Econòmica respon que Dipsalut s’adhereix al 
contracte de serveis de telefonia de Diputació de Girona, però que en aquest cas, la 

per fer un contracte 
menor fins a seva l’adjudicació, procediment que permet el pagament de factures amb 

Proposta de retiment i aprovació dels comptes 
e Autònom de Salut Pública de la 

El vocal senyor Lluc Salellas demana quan podrà tenir accés a la documentació dels 

respon que pot consultar la documentació un cop la seva aprovació 

La vocal senyora Consol Cantenys pregunta per la diferència entre ingressos i 

comptable que reflexa la diferència entre els 

El president vol puntualitzar que no és tracta dels romanents de crèdit si no que prové, 
de la incorporació de crèdit que es va aprovar l’any passat i que un cop 

les accions, projectes i convocatòries no es va poder executar. 

explica que l’any 2012, amb l’entrada en vigor de la llei orgànica 
d’estabilitat pressupostaria i estabilitat finacera, la gestió de romanents i la fase 



 

d’execució ha esdevingut molt estricte i que les administracions 
d’adaptar a la nova normativa.
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 
finalitzar l’exercici press
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial 
i pressupostari. 
 
La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013), 
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes 
anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, la regla 
45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i, 
en cas de discrepància, l’estat conciliatori. 
 
D’acord amb l’article 212.1 del TRLLRHL, e
integren el compte dels organismes autònoms s’han de retre i proposar inicialment 
pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 
de l’exercici següent. 
 
L’apartat segon del mateix
que el compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especi
dies, durant els quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions formulades, el
Diputació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament 
aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.
 
La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte genera
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 
 
Vist l’informe de la Intervenció de l’
Diputació de Girona (Dipsalut) i atès el que disposen
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Retre i proposar inicialment els estats i comptes anuals de l’
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2016, 
segons detall que s’exposa a continuació:
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d’execució ha esdevingut molt estricte i que les administracions 
aptar a la nova normativa. 

Finalitzen les intervencions. 

L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que 
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial 

La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013), 
ovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes 

anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de 

ció del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, la regla 
45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i, 
en cas de discrepància, l’estat conciliatori.  

D’acord amb l’article 212.1 del TRLLRHL, els comptes anuals i la documentació que 
integren el compte dels organismes autònoms s’han de retre i proposar inicialment 
pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 

L’apartat segon del mateix precepte legal, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposa 
que el compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 
dies, durant els quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la 
Diputació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament 
aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre. 

La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte genera
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes.  

Vist l’informe de la Intervenció de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
(Dipsalut) i atès el que disposen els seus Estatuts, el Conse

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Retre i proposar inicialment els estats i comptes anuals de l’
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2016, 
segons detall que s’exposa a continuació: 
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d’execució ha esdevingut molt estricte i que les administracions públiques s’han 

L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 

upostari, les entitats locals formaran el compte general que 
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial 

La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013), 
ovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes 

anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de 

ció del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, la regla 
45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i, 

ls comptes anuals i la documentació que 
integren el compte dels organismes autònoms s’han de retre i proposar inicialment 
pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 

precepte legal, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposa 
que el compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 

al de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 
dies, durant els quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 

compte general se sotmetrà al Ple de la 
Diputació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament 

La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un 
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 

Organisme Autònom de Salut Pública de la 
els seus Estatuts, el Consell 

Retre i proposar inicialment els estats i comptes anuals de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2016, 



 

 
 
 
 

1. COMPTES ANUALS
 

1.1. El balanç, amb un actiu de 23.031.763,91 euros, un passiu corrent de 
4.128.443,82 euros i un patrimoni
 
1.2. El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 
1.346.933,21 euros.

 
1.3. L’estat de canvis en el patrimoni net.

 
1.4. L’estat de fluxos d’efectiu.

 
1.5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
 

a. La liquidaci
 

Crèdits inicials 
Modificacions de crèdit 
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Pagament
Obligacions pendent de pagament
Romanents de crèdit

 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 

Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previ
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament
Excés/defecte de previsió

 
c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.936.679,22  euros.

 
1.6. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013.

 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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COMPTES ANUALS 

El balanç, amb un actiu de 23.031.763,91 euros, un passiu corrent de 
4.128.443,82 euros i un patrimoni net de 18.903.320,09 euros.

El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 
1.346.933,21 euros. 

L’estat de canvis en el patrimoni net. 

L’estat de fluxos d’efectiu. 

L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:

Crèdits inicials  12.010.000,00
Modificacions de crèdit  5.415.474,86
Crèdits definitius 17.425.474,86
Despeses compromeses 15.698.953,53
Obligacions reconegudes netes 10.241.816,97
Pagaments líquids 8.846.205,24
Obligacions pendent de pagament 1.395.611,73
Romanents de crèdit 7.183.657,89

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:

Previsions inicials 12.010.000,00 
Modificacions de crèdit 5.415.474,86 
Previsions definitives 17.425.474,86 
Drets reconeguts 12.144.641,07 
Drets anul·lats 268,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 12.144.373,07 
Recaptació neta 767.971,91 
Drets pendents de cobrament 11.376.401,16 
Excés/defecte de previsió 5.281.101,79 

El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.936.679,22  euros.

La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
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El balanç, amb un actiu de 23.031.763,91 euros, un passiu corrent de 
euros. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de 

ó del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 

12.010.000,00 
5.415.474,86 
17.425.474,86 
15.698.953,53 
10.241.816,97 
8.846.205,24 
1.395.611,73 
7.183.657,89 

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 

El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.936.679,22  euros. 

La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013. 



 

2.1. Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.
 
2.2. Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en 
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi 
d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos comptables i els bancaris.

 
Segon. Trametre els comptes anuals i la docu
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a la 
Intervenció General de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per 
tal que pugui elaborar el compte general de l’entitat.”
 
 

 
6. Exp. 3_2017_0917_J0106 

a desembre de 2016
 
Antecedents 
 
L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
estableix l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns,
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors
mobiliaris. L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada
corporació. La rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de
actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar
composició. 
 
En el mateix sentit, l’article 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes pre
l’estructura i composició dels llibres d’inventari.
 
Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat a còpia dels
quals s’ha d’adjuntar c
TRLMRLC). 
 
El 9 de març de 2017, mitjançant decret notificat a l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), el President de la Diputació de Girona ha
disposat la incoació de l’expedient per a la rectificació de l’inventari general del béns
de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de 2016 (Núm. Expedient 2017/858).
 
En data 9 d’abril de 2017, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
Gerència de Dipsalut, han emès conjuntament l’informe
aquest sentit. 
 
En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de
l’inventari junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre
de 2016. 
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Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.

cions de cada entitat financera dels saldos existents en 
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi 
d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos comptables i els bancaris.

Trametre els comptes anuals i la documentació complementària de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a la 
Intervenció General de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per 
tal que pugui elaborar el compte general de l’entitat.” 

17_0917_J0106 – Proposta de rectificació de l’inventari de Dipsalut  
a desembre de 2016  

L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
estableix l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns,
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors
mobiliaris. L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada
corporació. La rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de
actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar

En el mateix sentit, l’article 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes pre
l’estructura i composició dels llibres d’inventari. 

Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat a còpia dels
quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4

El 9 de març de 2017, mitjançant decret notificat a l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), el President de la Diputació de Girona ha

oació de l’expedient per a la rectificació de l’inventari general del béns
de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de 2016 (Núm. Expedient 2017/858).

En data 9 d’abril de 2017, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
Dipsalut, han emès conjuntament l’informe-proposta a Presidència en

En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de

junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre
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Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici. 

cions de cada entitat financera dels saldos existents en 
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi 
d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos comptables i els bancaris. 

mentació complementària de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a la 
Intervenció General de la Diputació de Girona abans del 15 de maig d’enguany, per 

Proposta de rectificació de l’inventari de Dipsalut  

L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
estableix l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors 
mobiliaris. L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada 
corporació. La rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de mantenir-lo 
actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar-ne la 

En el mateix sentit, l’article 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla 

Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus 
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat a còpia dels 

om a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4 

El 9 de març de 2017, mitjançant decret notificat a l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), el President de la Diputació de Girona ha 

oació de l’expedient per a la rectificació de l’inventari general del béns 
de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de 2016 (Núm. Expedient 2017/858). 

En data 9 d’abril de 2017, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
proposta a Presidència en 

En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut 
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de 

junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre 



 

Així, segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2016, es totalitzen
952 béns per import, en valor brut comptable, d’ un milió quatre
dos-cents quaranta-set euros amb setanta
béns i imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als annexos de l’I al 8
del present informe. 
 
Igualment, a l’annex 9 s’hi dona constància de la compt
comptable 6.390 relatiu a l’amortització de 2016 dels béns de Dipsalut per un total de
vuitanta-un mil noranta-nou euros amb vuitanta
 
Fonament jurídic 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (RPEL). 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció a
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom
Pública de la Diputació de Girona 
dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent
classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació
 
 

 

10_2017_

Així, segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2016, es totalitzen
952 béns per import, en valor brut comptable, d’ un milió quatre-cents vuitanta

set euros amb setanta-vuit cèntims (1.487.247,78
béns i imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als annexos de l’I al 8

Igualment, a l’annex 9 s’hi dona constància de la comptabilització de l’assentament
comptable 6.390 relatiu a l’amortització de 2016 dels béns de Dipsalut per un total de

nou euros amb vuitanta-un cèntims (81.099,81

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció a
dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom
Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT a data 31 de desembre
dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, 
classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació patrimonial: 
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Així, segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2016, es totalitzen 
cents vuitanta-set mil 

vuit cèntims (1.487.247,78€). La relació de 
béns i imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als annexos de l’I al 8 

abilització de l’assentament 
comptable 6.390 relatiu a l’amortització de 2016 dels béns de Dipsalut per un total de 

un cèntims (81.099,81€). 

s'aprova el Text Refós de la Llei 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
aprova, per unanimitat, 

Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de Salut 
DIPSALUT a data 31 de desembre de 2016, amb les 

resum per epígrafs, 
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Segon. Remetre al Ple de la Diputació de G
Rector, per a la seva aprovació definitiva.
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. Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell
Rector, per a la seva aprovació definitiva. 
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irona, l’aprovació prèvia del Consell 



 

7. Exp. 3_2017_1218_D0505 
les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines 
d'ús públic per a 2 017
 

El text de la proposta és com segueix:
 
“Antecedents: 
El Catàleg de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (en endavant Dipsalut) per a l’any 2017, aprovat per acord del Consell Rector
22 de novembre de 2016, incl
les piscines d’ús públic, en aplicació de la normativa vigent en la matèria (Decret
95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, de 12
de juny). 
 
El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut proposa a la presidència de l’Organisme, en
data 26 d’abril de 2017, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió del programa
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic amb el Consorci de
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (en endavant CSCSA), amb CIF
considerant la seva experiència en aquest àmbit, atès que Dipsalut no
mitjans tècnics ni humans propis suficients per a realitzar les actuacions
aquest programa del Ca
especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les accions
al programa suposaria un cost econòmic massa elevat.
 
Així mateix, el director general i representant legal 
2017, una declaració responsable, que s’adjunta al present expedient, conforme
compleix amb els requisits legals exigibles per tal de formalitzar el corresponent
encàrrec de gestió. 
 
En data 26 d’abril de 2017, el cap d
Gerència de Dipsalut, han emès conjuntament l’informe
relació a aquest expedient.
 
Fonaments de dret: 
 
D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídi
Públic, i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter material
o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entit
podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o
administració sempre que entre les seves competències estiguin aquestes
per raons d’eficàcia o quan no disposin dels mitjans tècnics idon
realització. 
 
L’esmentat article també precisa que els encàrrecs no podran tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector
públic. En tal cas la seva naturalesa i règim jurídic s’ajus
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Exp. 3_2017_1218_D0505 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió de 
les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines 

017 

El text de la proposta és com segueix: 

El Catàleg de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (en endavant Dipsalut) per a l’any 2017, aprovat per acord del Consell Rector
22 de novembre de 2016, inclou el programa Pt05, d’avaluació higiènica i sanitària
les piscines d’ús públic, en aplicació de la normativa vigent en la matèria (Decret
95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, de 12

Protecció de la Salut proposa a la presidència de l’Organisme, en
data 26 d’abril de 2017, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió del programa
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic amb el Consorci de

ocial de Catalunya, SA (en endavant CSCSA), amb CIF
considerant la seva experiència en aquest àmbit, atès que Dipsalut no
mitjans tècnics ni humans propis suficients per a realitzar les actuacions
aquest programa del Catàleg de Serveis i, d’altra banda, contractar el
especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les accions
al programa suposaria un cost econòmic massa elevat. 

Així mateix, el director general i representant legal del CSCSA signa el dia 25 d’abril
2017, una declaració responsable, que s’adjunta al present expedient, conforme
compleix amb els requisits legals exigibles per tal de formalitzar el corresponent

En data 26 d’abril de 2017, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
Gerència de Dipsalut, han emès conjuntament l’informe-proposta a Presidència en
relació a aquest expedient. 

D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídi
Públic, i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter material
o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entit
podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o
administració sempre que entre les seves competències estiguin aquestes
per raons d’eficàcia o quan no disposin dels mitjans tècnics idon

L’esmentat article també precisa que els encàrrecs no podran tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector
públic. En tal cas la seva naturalesa i règim jurídic s’ajustarà a allò previst en aquesta.
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Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió de 
les actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines 

El Catàleg de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (en endavant Dipsalut) per a l’any 2017, aprovat per acord del Consell Rector el 

ou el programa Pt05, d’avaluació higiènica i sanitària de 
les piscines d’ús públic, en aplicació de la normativa vigent en la matèria (Decret 
95/2000, de 22 de febrer, Decret 177/2000, de 15 de maig, i Decret 165/2011, de 12 

Protecció de la Salut proposa a la presidència de l’Organisme, en 
data 26 d’abril de 2017, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió del programa 
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic amb el Consorci de 

ocial de Catalunya, SA (en endavant CSCSA), amb CIF A59928424, 
considerant la seva experiència en aquest àmbit, atès que Dipsalut no disposa dels 
mitjans tècnics ni humans propis suficients per a realitzar les actuacions previstes en 

tàleg de Serveis i, d’altra banda, contractar el personal 
especialitzat i els mitjans materials necessaris per portar a terme les accions relatives 

del CSCSA signa el dia 25 d’abril de 
2017, una declaració responsable, que s’adjunta al present expedient, conforme 
compleix amb els requisits legals exigibles per tal de formalitzar el corresponent 

e l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
proposta a Presidència en 

D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector 
Públic, i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter material 
o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic 
podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent 
administració sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, 
per raons d’eficàcia o quan no disposin dels mitjans tècnics idonis per a la seva 

L’esmentat article també precisa que els encàrrecs no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 

tarà a allò previst en aquesta. 



 

Per últim és de destacar que quan l’encàrrec es faci entre òrgans i entitats de dret
públic de diferents administracions es formalitzarà mitjançant la signatura del
corresponent conveni, que en el cas de l’administració loc
Butlletí Oficial de la Província.
 
Si les consideracions anteriors de la Llei 40/2015 es posen en relació amb l’article
4.1.n del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de cont
d’aplicació als negocis jurídics en que s’encarregui una prestació a una entitat, que
conforme al que preveu l’article 24.6 tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei
tècnic del mateix. 
 
En el cas que ens ocupa, el Consell Rector de Dipsalut va acordar el 7 de maig de
2009, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció de l’acord consistent en
l’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i Atenció Social
de Catalunya), l’acceptació dels estatuts aprovats per la seva Junta General Ordinària
de 3 d’abril de 2009 i sol·licitar al propi consorci l’admissió de la Diputació de Girona
com a membre de ple dret de l’esmentat ens, amb efectivitat a partir del 6 d’abril d
2009, sotmetent l’expedient a informació pública i nomenant al President delegat de
Dipsalut com a representant de la Diputació de Girona al Consorci.
 
Posteriorment, en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de
Girona va adoptar per unanimitat l’acord d’adhesió al consorci com a membre de ple
dret de l’esmentat ens, i la corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant
President delegat de Dipsalut com a representant de la Diputació i 
Dipsalut l’assumpció de
 
El Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat
Hospitalari de Catalunya
de juliol de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo
passa a denominar-se “Consorci de Salut i Atenció Social de
endavant CSCSA). 
 
De conformitat amb l’article 3.bis dels estatuts de l’esmentada societat, que s’adjunten
al present expedient, “té la consideració de mitjà propi personificat dels seus
accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i dels seus
associats, així com de l
que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 24.6.
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li
encomanin s’acompanyaran d
cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d’acord
amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat que li ho encomani.”
 
Per aquest motiu, atès que la Junta General Ordi
2010 va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició
d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats
controlades pels ens associats el poden con
Diputació delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional
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Per últim és de destacar que quan l’encàrrec es faci entre òrgans i entitats de dret
públic de diferents administracions es formalitzarà mitjançant la signatura del
corresponent conveni, que en el cas de l’administració local s’haurà de publicar al
Butlletí Oficial de la Província. 

Si les consideracions anteriors de la Llei 40/2015 es posen en relació amb l’article
4.1.n del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic veurem que s’exclou del seu àmbit
d’aplicació als negocis jurídics en que s’encarregui una prestació a una entitat, que
conforme al que preveu l’article 24.6 tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei

En el cas que ens ocupa, el Consell Rector de Dipsalut va acordar el 7 de maig de
2009, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció de l’acord consistent en
l’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i Atenció Social

talunya), l’acceptació dels estatuts aprovats per la seva Junta General Ordinària
de 3 d’abril de 2009 i sol·licitar al propi consorci l’admissió de la Diputació de Girona
com a membre de ple dret de l’esmentat ens, amb efectivitat a partir del 6 d’abril d
2009, sotmetent l’expedient a informació pública i nomenant al President delegat de
Dipsalut com a representant de la Diputació de Girona al Consorci. 

Posteriorment, en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de
per unanimitat l’acord d’adhesió al consorci com a membre de ple

dret de l’esmentat ens, i la corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant
President delegat de Dipsalut com a representant de la Diputació i 
Dipsalut l’assumpció de  tots els drets i obligacions que es derivin de l’ad hesió

El Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat
Hospitalari de Catalunya, SA”, que canvia de denominació social per
de juliol de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo

se “Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, SA” (en 

mb l’article 3.bis dels estatuts de l’esmentada societat, que s’adjunten
al present expedient, “té la consideració de mitjà propi personificat dels seus
accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i dels seus

així com de l es entitats controlades pel consorci i pels seus as sociats
que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 24.6.
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li
encomanin s’acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al
cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d’acord
amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat que li ho encomani.”

Per aquest motiu, atès que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de març de
2010 va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició
d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats
controlades pels ens associats el poden considerar també com a mitjà propi i que la
Diputació delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional
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Per últim és de destacar que quan l’encàrrec es faci entre òrgans i entitats de dret 
públic de diferents administracions es formalitzarà mitjançant la signatura del 

al s’haurà de publicar al 

Si les consideracions anteriors de la Llei 40/2015 es posen en relació amb l’article 
4.1.n del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

ractes del sector públic veurem que s’exclou del seu àmbit 
d’aplicació als negocis jurídics en que s’encarregui una prestació a una entitat, que 
conforme al que preveu l’article 24.6 tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei 

En el cas que ens ocupa, el Consell Rector de Dipsalut va acordar el 7 de maig de 
2009, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció de l’acord consistent en 
l’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i Atenció Social 

talunya), l’acceptació dels estatuts aprovats per la seva Junta General Ordinària 
de 3 d’abril de 2009 i sol·licitar al propi consorci l’admissió de la Diputació de Girona 
com a membre de ple dret de l’esmentat ens, amb efectivitat a partir del 6 d’abril de 
2009, sotmetent l’expedient a informació pública i nomenant al President delegat de  

 

Posteriorment, en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de 
per unanimitat l’acord d’adhesió al consorci com a membre de ple 

dret de l’esmentat ens, i la corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant el  
President delegat de Dipsalut com a representant de la Diputació i delegant a 

tots els drets i obligacions que es derivin de l’ad hesió . 

El Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona el 
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat “Consorci 

, SA”, que canvia de denominació social per escriptura de 30 
de juliol de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo Ferrer Marsal i 

Catalunya, SA” (en 

mb l’article 3.bis dels estatuts de l’esmentada societat, que s’adjunten 
al present expedient, “té la consideració de mitjà propi personificat dels seus 
accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i dels seus 

es entitats controlades pel consorci i pels seus as sociats , 
que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 24.6. 
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li 

e la corresponent dotació pressupostària per al 
cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d’acord 
amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat que li ho encomani.” 

nària del CSC el dia 18 de març de 
2010 va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició 
d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats 

siderar també com a mitjà propi i que la 
Diputació delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional 



 

l’assumpció de tots els drets i obligacions que derivin de l’esmentada adhesió,
pot considerar la societat CSCSA com a mitjà pr
prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació el Text
de Contractes del Sector Públic.
 
Així mateix, de conformitat amb la declaració responsable presentada pel
legal del CSCSA, i l’informe jurídic de la cap del Servei Agregat de
Administratives del CSCSA, de 1 de juliol de 2016, que consten a
donen tots els requisits per entendre l’encàrrec com a exclòs de la
contractació pública, segons l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE.
 
Els estatuts del CSCSA preveuen al seu objecte social el d’executar i gestionar
i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives,
docents, d’investigació 
d’atenció a les persones.
 
Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la finalitat
garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius comuns i
amb l’interès públic en una matèria com la protecció de la salut.
 
Atès que el conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està
signat per dos administracions, que compleix amb els requisits formals establerts a
l’article 49 de la Llei 40/2015 i que s’acompanya la memòria justificativa exigida a
l’article 50 de la mateixa norma.
 
Atès que l’article 10.15 dels Estatuts de Dipsalut preveu que el Consell Rector sigui
l’òrgan competent per a l’aprovació de convenis de col·lab
administracions i d’acord amb la delegació efectuada per decret de la Presidència de
la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015.
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que
corresponen al Consell Rector i a la Presidència, i d’acord amb la delegació de
competències de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol
de 2015, feta a la Presidència de Dipsalut,
 
PROPOSO 
 
al Consell Rector l’adopció del següent acord:
 
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg 
serveis de Dipsalut, corresponent a l’any 2017, a favor del Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima (CSCSA).
 
Segon. Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió esmentat anteriorment, que
s’adjunta com annex al presen
 
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa per import de:
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l’assumpció de tots els drets i obligacions que derivin de l’esmentada adhesió,
pot considerar la societat CSCSA com a mitjà propi i encarregar
prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació el Text
de Contractes del Sector Públic. 

Així mateix, de conformitat amb la declaració responsable presentada pel
del CSCSA, i l’informe jurídic de la cap del Servei Agregat de

Administratives del CSCSA, de 1 de juliol de 2016, que consten a
donen tots els requisits per entendre l’encàrrec com a exclòs de la

lica, segons l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE. 

Els estatuts del CSCSA preveuen al seu objecte social el d’executar i gestionar
i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives,

 i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en
d’atenció a les persones. 

Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la finalitat
garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius comuns i
amb l’interès públic en una matèria com la protecció de la salut. 

Atès que el conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està
signat per dos administracions, que compleix amb els requisits formals establerts a

e 49 de la Llei 40/2015 i que s’acompanya la memòria justificativa exigida a
l’article 50 de la mateixa norma. 

Atès que l’article 10.15 dels Estatuts de Dipsalut preveu que el Consell Rector sigui
l’òrgan competent per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres
administracions i d’acord amb la delegació efectuada per decret de la Presidència de
la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015. 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els
10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que

corresponen al Consell Rector i a la Presidència, i d’acord amb la delegació de
competències de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol

a la Presidència de Dipsalut,  

al Consell Rector l’adopció del següent acord: 

Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg 
serveis de Dipsalut, corresponent a l’any 2017, a favor del Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima (CSCSA). 

Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió esmentat anteriorment, que
s’adjunta com annex al present acord. 

Autoritzar i comprometre la despesa per import de: 
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l’assumpció de tots els drets i obligacions que derivin de l’esmentada adhesió, Dipsalut 
opi i encarregar-li la realització de 

prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació el Text refós de la Llei 

Així mateix, de conformitat amb la declaració responsable presentada pel representant 
del CSCSA, i l’informe jurídic de la cap del Servei Agregat de Contractacions 

Administratives del CSCSA, de 1 de juliol de 2016, que consten a l’expedient, es 
donen tots els requisits per entendre l’encàrrec com a exclòs de la normativa de 

 

Els estatuts del CSCSA preveuen al seu objecte social el d’executar i gestionar serveis 
i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, 

i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, 

Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la finalitat de 
garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius comuns i relacionats 

Atès que el conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està 
signat per dos administracions, que compleix amb els requisits formals establerts a 

e 49 de la Llei 40/2015 i que s’acompanya la memòria justificativa exigida a 

Atès que l’article 10.15 dels Estatuts de Dipsalut preveu que el Consell Rector sigui 
oració amb altres 

administracions i d’acord amb la delegació efectuada per decret de la Presidència de 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 

corresponen al Consell Rector i a la Presidència, i d’acord amb la delegació de 
competències de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol 

Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de 
serveis de Dipsalut, corresponent a l’any 2017, a favor del Consorci de Salut i 

Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió esmentat anteriorment, que 



 

 
- 110.171,41€ (cent deu mil cent setanta
IVA inclòs, pel que fa a la implantació del programa.
- 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatr
per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.

 
amb càrrec a l’aplicació 5/3110/22706 
Protecció del pressupost d’enguany.
Quart. Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dips
representant de l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula
quarta del conveni. 
 
Cinquè. Facultar el president de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de
tots els documents que siguin necessaris per a 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya,
(CSCSA). 
 
Setè. Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes del
previst a l’article 11.3.b de la Llei 40/2015.
 
Vuitè. Publicar a la seu electrònica de Dipsalut la informació requerida a l’article 8.1.b
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern. 
 
ANNEX 
 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA PER LES ACTUACION S RELATIVES A
L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D ’ÚS PÚBLIC PER AL
2017 
 
INTERVENEN 
D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, president de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF 
domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona, assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas
 
De l’altra part, el senyor José Augusto García Navar
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima, en endavant CSCSA, 
societat mercantil de capital públic i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i CIF 
A59928424 
 
ACTUEN 
El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a president 
delegat, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord 
maig de 2017, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
El senyor José Augusto García Navarro, en nom i representació del CSCSA, en la qualitat de 
director general de la societat, en exercici del pode
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€ (cent deu mil cent setanta-un euros amb quaranta
IVA inclòs, pel que fa a la implantació del programa. 

€ (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs 
a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic. 

amb càrrec a l’aplicació 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal
del pressupost d’enguany. 

Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dips
representant de l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de
tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució. 

Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya,

Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes del
previst a l’article 11.3.b de la Llei 40/2015. 

Publicar a la seu electrònica de Dipsalut la informació requerida a l’article 8.1.b
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA PER LES ACTUACION S RELATIVES A
L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D ’ÚS PÚBLIC PER AL

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, president de l’Organisme Autònom de 
e la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF 

domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona, assistit pel secretari de Dipsalut, 
senyor Jordi Batllori i Nouvilas 

De l’altra part, el senyor José Augusto García Navarro, amb DNI XXXXXXXXX
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima, en endavant CSCSA, 
societat mercantil de capital públic i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i CIF 

yor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a president 
delegat, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord del Consell Rector de 2 de 
maig de 2017, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

El senyor José Augusto García Navarro, en nom i representació del CSCSA, en la qualitat de 
director general de la societat, en exercici del poder que li atorga l’escriptura atorgada davant 
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un euros amb quaranta-un cèntims), 

e edicions del Curs 

Serveis tècnics i assistència municipal 

Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut com a 
representant de l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula 

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de 

Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA 

Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes del 

Publicar a la seu electrònica de Dipsalut la informació requerida a l’article 8.1.b 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT AL CONSORC I DE SALUT I 
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA PER LES ACTUACION S RELATIVES A  
L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D ’ÚS PÚBLIC PER AL  

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, president de l’Organisme Autònom de 
e la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF XXXXXXXXX, i amb 

domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona, assistit pel secretari de Dipsalut, 

XXXXXXXXX, director general 
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima, en endavant CSCSA, 
societat mercantil de capital públic i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i CIF 

yor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a president 
delegat, en exercici de la facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

del Consell Rector de 2 de 
maig de 2017, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

El senyor José Augusto García Navarro, en nom i representació del CSCSA, en la qualitat de 
r que li atorga l’escriptura atorgada davant 



 

del notari de Barcelona, Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de gener de 2013, inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona al volum 40.805, foli 89, full B24308, inscripció 75.
 
EXPOSEN 
I. Que el CSCSA és una socie
el d’executar i gestionar serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, soci
en general, d’atenció a les persones.
 
II. Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut pública li 
siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Servei
 
III. Que el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en 
virtut dels quals s’encarregui la realització
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus 
articles 4.1.n) i 24.6 LCSP.
 
IV. Que en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de Giron
per unanimitat l’acord d’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya SA) com a membre de ple dret de l’esmentat ens, i la 
corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant el Pres
a representant de la Diputació i 
obligacions que es derivin de l’adhesió
 
V. Que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de març de 2010 va acordar acceptar la 
sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició d’entitat associada.
 
VI. Que el Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona el 
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat “Consorci 
Hospitalari de Catalunya, SA”, que canvia de denominació social per escriptura de 30 de juliol 
de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo Ferrer Marsal i passa a denominar
“Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, SA” (en endavant CS
 
VII. Que el CSCSA, d’acord amb l’article 3.bis dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà 
propi personificat dels seus accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i 
dels seus associats, així com de les entitats controlad
associats , que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 
24.6. del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.”
 
VIII. Que la Junta General Ordinària del Consorci de Salut i Atenci
18 de març de 2010, va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la 
condició d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats 
controlades pels ens associats el
delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional l’assumpció de tots els 
drets i obligacions que derivin de l’esmentada adhesió.
 
IX. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es 
capacitat per atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la 
Directiva 2014/24/UE, amb
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del notari de Barcelona, Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de gener de 2013, inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona al volum 40.805, foli 89, full B24308, inscripció 75. 

Que el CSCSA és una societat anònima de capital públic que incorpora al seu objecte social 
el d’executar i gestionar serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, soci
en general, d’atenció a les persones. 

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 

n relació amb totes les competències que en matèria de salut pública li 
siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Servei

Que el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en 
virtut dels quals s’encarregui la realització d’una determinada prestació a una entitat que tingui 
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus 
articles 4.1.n) i 24.6 LCSP. 

Que en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de Giron
per unanimitat l’acord d’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya SA) com a membre de ple dret de l’esmentat ens, i la 
corresponent acceptació dels seus estatuts, tot nomenant el President delegat de Dipsalut com 
a representant de la Diputació i delegant a Dipsalut l’assumpció de tots els drets i  
obligacions que es derivin de l’adhesió . 

Que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de març de 2010 va acordar acceptar la 
tud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició d’entitat associada.

Que el Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona el 
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat “Consorci 

ospitalari de Catalunya, SA”, que canvia de denominació social per escriptura de 30 de juliol 
de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo Ferrer Marsal i passa a denominar
“Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, SA” (en endavant CSCSA).

Que el CSCSA, d’acord amb l’article 3.bis dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà 
propi personificat dels seus accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i 

així com de les entitats controlad es pel consorci i pels seus 
, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 

24.6. del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.” 

Que la Junta General Ordinària del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, el dia 
18 de març de 2010, va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la 
condició d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats 
controlades pels ens associats el poden considerar també com a mitjà propi i que la Diputació 
delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional l’assumpció de tots els 
drets i obligacions que derivin de l’esmentada adhesió. 

. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva 
capacitat per atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la 
Directiva 2014/24/UE, amb subjecció a les següents, 
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del notari de Barcelona, Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de gener de 2013, inscrita al Registre 
 

tat anònima de capital públic que incorpora al seu objecte social 
el d’executar i gestionar serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, 

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 

n relació amb totes les competències que en matèria de salut pública li 
siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

Que el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics en 

d’una determinada prestació a una entitat que tingui 
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens encomanant, en base als seus 

Que en sessió plenària de 16 de juny de 2009, el Ple de la Diputació de Girona va adoptar 
per unanimitat l’acord d’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya (avui Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya SA) com a membre de ple dret de l’esmentat ens, i la 

ident delegat de Dipsalut com 
delegant a Dipsalut l’assumpció de tots els drets i  

Que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de març de 2010 va acordar acceptar la 
tud de la Diputació de Girona d’ostentar la condició d’entitat associada. 

Que el Consorci Hospitalari de Catalunya, constitueix en escriptura atorgada a Barcelona el 
dia 8 de novembre de 1991, davant del notari Jesús Led Capaz, la societat “Consorci 

ospitalari de Catalunya, SA”, que canvia de denominació social per escriptura de 30 de juliol 
de 2010 atorgada davant del notari de Barcelona Ricardo Ferrer Marsal i passa a denominar-se 

CSA). 

Que el CSCSA, d’acord amb l’article 3.bis dels seus Estatuts, “té la consideració de mitjà 
propi personificat dels seus accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i 

es pel consorci i pels seus 
, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l’article 

ó Social de Catalunya, el dia 
18 de març de 2010, va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona d’ostentar la 
condició d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del CSCSA preveu que les entitats 

poden considerar també com a mitjà propi i que la Diputació 
delega a Dipsalut com a organisme autònom del seu grup institucional l’assumpció de tots els 

reconeixen mútua i recíprocament la seva 
capacitat per atorgar aquest Conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la 



 

 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
I. Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa 
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i 
executat pel CSCSA, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el suport 
tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel 
que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condic
higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria.
 
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa.
 
Aquesta col·laboració es conc
encàrrecs que es detallen a continuació:
 
I.A. Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic promogut 
per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques
realització dels encàrrecs següents:
 

• Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines de 
pública concurrència.

• Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·l
prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de major risc segons els 
criteris d’avaluació de l’any 2016.

• Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
• Prova pilot d’avaluació d’insta

 
I.B. Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 
Salut: 
 

• Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors 
de piscines d’ús públic”

• Suport tècnic per a l’el
de pública concurrència.

• Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport tècnic 
d’assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions 
control higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre 
que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: 
nom del demandant i de l’entitat que representa, motiu de la 
nom del tècnic que atén la consulta, resultat de la mateixa i temps invertit en donar 
resposta. 

 
Segona. Obligacions de les parts
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSCSA s’obliga a realitzar les tasques següents:
 

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública
concurrència. 
2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que
haurà de desenvolupar les
sempre que aquest Organisme ho requereixi.
3. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
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Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa 
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i 

pel CSCSA, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el suport 
tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel 
que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condic
higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria.

Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa. 

Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els 
encàrrecs que es detallen a continuació: 

Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic promogut 
per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el qual es concreta en la 
realització dels encàrrecs següents: 

Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines de 
pública concurrència. 
Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·l
prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de major risc segons els 
criteris d’avaluació de l’any 2016. 
Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors 
de piscines d’ús públic” 
Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les piscines 
de pública concurrència. 
Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport tècnic 
d’assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions 
control higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre 
que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: 
nom del demandant i de l’entitat que representa, motiu de la consulta, dia de la petició, 
nom del tècnic que atén la consulta, resultat de la mateixa i temps invertit en donar 

Segona. Obligacions de les parts  
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSCSA s’obliga a realitzar les tasques següents:

tractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les
tasques d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública 

2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que
haurà de desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut,
sempre que aquest Organisme ho requereixi. 
3. Revisió dels protocols dels diferents establiments. 
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Constitueix l’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa 
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i 

pel CSCSA, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial de Girona el suport 
tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel 
que fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions 
higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment de la normativa en la matèria. 

Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els 

retarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els 

Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic promogut 
gironines, el qual es concreta en la 

Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de les piscines de 

Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti l’ajuntament. Es 
prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades com de major risc segons els 

Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin. 

Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la 

Formació: organitzar i impartir quatre edicions del “Curs per a operadors i mantenidors 

aboració del pla d’autocontrol per part dels titulars de les piscines 

Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d’un servei de suport tècnic 
d’assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions en matèria de 
control higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre 
que recollirà totes les peticions d’assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: 

consulta, dia de la petició, 
nom del tècnic que atén la consulta, resultat de la mateixa i temps invertit en donar 

Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSCSA s’obliga a realitzar les tasques següents: 

tractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les 
 

2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que 
seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, 



 

4. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als
ajuntaments. 
5. Facilitar, explicar i corre
6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid isocianúric si
s’escau, dels vasos del diferents establiments.
7. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada
establiment que a l
que incompleixin normativa.
8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut,
que s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels
establiments del seu munic
9. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP).
10. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
11. Presentació d’un document de Memòria del
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut
consideri oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del
programa. 
Pàg.9/12 
12. Organització i aportació del personal docent, i 
honoraris. 
13. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de
formació. 

 
Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, 
següents: 

 
1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al
CSCSA 
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i
mantenidor de piscines.
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.

 
Tercera. Preu i forma de pagament

• La quantitat de 110.171,41 
desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A).

 
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les act
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com 
a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents:

 
Tipologia de la  

instal·lació 

Per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos

Per a piscines amb 4,5,6 o 7 
vasos 
Per a piscines amb més de 7 
vasos 
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4. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als 

5. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol. 
6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid isocianúric si
s’escau, dels vasos del diferents establiments. 
7. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada
establiment que a l’ajuntament li servirà com a notificació als establiments
que incompleixin normativa. 
8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut,
que s’entregarà a l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels 
establiments del seu municipi. 
9. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema
d’informació municipal de salut pública (SIMSAP). 
10. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
11. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos
detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut
consideri oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del

12. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus

13. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de

Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i
mantenidor de piscines. 

nscripció d’alumnes dels cursos. 

Tercera. Preu i forma de pagament  
I. Dipsalut retribuirà al CSCSA pels imports i amb la 

forma que a continuació es detalla:
II.  

La quantitat de 110.171,41 € (IVA inclòs) per la implantació del programa, el 
desenvolupament del qual s’ha descrit en la clàusula primera I.A). 

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures 
compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com 
a màxim, igual a la quantitat esmentada i per les tarifes següents: 

Nombre 
d’equipaments Preu unitari 

Per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos 415 183,00 € 

Per a piscines amb 4,5,6 o 7 
35 220,00 € 

Per a piscines amb més de 7 
6 365,00 € 

10_2017_1370_A0101 - Pàg. 25 

6. Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid isocianúric si 

7. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada 
’ajuntament li servirà com a notificació als establiments 

8. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, 

9. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema 

10. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi. 
programa que reculli els riscos 

detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut 
consideri oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del 

pagament dels seus 

13. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut. 
14. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de 

Dipsalut es compromet a realitzar les accions 

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al 

2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i 

Dipsalut retribuirà al CSCSA pels imports i amb la 
forma que a continuació es detalla: 

òs) per la implantació del programa, el 
 

El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el 
ivitats realitzades i amb la presentació de les factures 

compulsades o d’un certificat acreditatiu d’haver realitzat la despesa per un import, com 
 

Cost màxim total 
(sense IVA) 

75.945,00 € 

7.700,00 € 

2.190,00 € 



 

Visites verificació de mesures 
correctores 

 
• La quantitat de 5.460,00 

Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic.
 

Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despe
corresponent un cop realitzada cada edició del curs.

 
Quarta. Comissió paritària
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària 
entre Dipsalut i el CSCSA, la qual estarà i
parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de 
Serveis de Dipsalut. 
 
Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a donar estricte 
compliment a totes les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa de desenvolupament en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent.
 
Ambdues parts es comprometen:
 

- A no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 
conveni, i  
- A no cedir-les ni revelar

 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 
signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions de respon
civil o penal que s’escaiguin.
 
Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’impl
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 
comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aqu
Dipsalut. 
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Visites verificació de mesures 
11 80,00 € 

 Total sense IVA  

Previsió 
demanda 5%  

Total  

IVA 

Total  

La quantitat de 5.460,00 € (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del 
Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic. 

Dipsalut ingressarà l’import d’aquestes despeses prèvia presentació de la factura 
corresponent un cop realitzada cada edició del curs. 

Quarta. Comissió paritària  
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària 
entre Dipsalut i el CSCSA, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les 
parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de 

Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades  
Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a donar estricte 

es les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa de desenvolupament en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal que estigui vigent. 

Ambdues parts es comprometen: 

no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 

les ni revelar-les a terceres persones. 

l deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 
signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions de respon
civil o penal que s’escaiguin. 

Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa  
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació del programa. 
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 
comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de 
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880,00 € 

 86.715,00 € 

 4.335,75 € 

 91.050,75 € 

 19.120,66 € 

 110.171,41 € 

€ (exempta d’IVA) per al finançament de quatre edicions del 

ses prèvia presentació de la factura 

En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària 
ntegrada per un representant de cadascuna de les 

parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de 

Les parts es comprometen a mantenir la màxima reserva respecte de les dades i projectes 
confidencials a què puguin tenir accés en execució d’aquest conveni, així com a donar estricte 

es les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la normativa de desenvolupament en matèria de 

no aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a què tingui accés en l’exercici 
de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest 

l deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part dels 
signants serà causa de resolució del conveni, sense perjudici de les accions de responsabilitat 

Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això 
antació del programa. 

L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que podrà difondre-les en el 
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de 

estes imatges sense l’autorització de 



 

El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSCSA vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot 
moment la legislació de circulació viària. 
 
La imatge gràfica d’identificació i de tot
encàrrec de gestió farà esment del CSCSA de la forma que Dipsalut estableixi.
 
Setena. Durada 
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2017, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 
parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
 
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran al 
llarg de 2017, segons la pl
 
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2016 com a piscines de major risc, en el període 
de 15 de juny a 15 de juliol, i la
piscines serà el 31 de juliol de 2017.
 
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de 
2017. 
 
Vuitena. Seguiment, vigilància i control
Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que 
estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.
 
Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats 
l’ajuntament i Dipsalut. 
 
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una 
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes 
de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el 
en aquest sistema on el Consorci haurà d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació 
que es generi de les seves actuacions.
 
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que c
que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui. 
 
Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació 
aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integra
l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades. 
 
Novena. Modificació 
No es preveu la modificació del present conveni durant la seva vigència.
 
Desena. Causes de resolució
Aquest conveni podrà finalitzar per
 

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula setena d’aquest 
conveni. 
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El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 

el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSCSA vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot 
moment la legislació de circulació viària.  

La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSCSA de la forma que Dipsalut estableixi.

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
7, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 

parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix. 

Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran al 
llarg de 2017, segons la planificació que Dipsalut estableixi. 

Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2016 com a piscines de major risc, en el període 
de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes 
piscines serà el 31 de juliol de 2017. 

La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de 

Vuitena. Seguiment, vigilància i control  
les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que 

estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi. 

Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats 

ipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una 
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes 
de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor i Dipsalut). És 
en aquest sistema on el Consorci haurà d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació 
que es generi de les seves actuacions. 

En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que c
que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui.  

Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació 
aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integra
l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades. 

No es preveu la modificació del present conveni durant la seva vigència. 

Desena. Causes de resolució  
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents: 

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula setena d’aquest 
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El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 

el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de l’Organisme. Així 
mateix, el CSCSA vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot 

a la documentació que es generi en el marc d’aquest 
encàrrec de gestió farà esment del CSCSA de la forma que Dipsalut estableixi. 

La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
7, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les 

Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran al 

Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les 
avaluacions de les piscines identificades l’any 2016 com a piscines de major risc, en el període 

data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes 

La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de 

les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que 

Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats 

ipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una 
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes 

proveïdor i Dipsalut). És 
en aquest sistema on el Consorci haurà d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació 

En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que cal 
 

Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació 
aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants de 
l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades.  

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula setena d’aquest 



 

b) Mutu acord entre les dues entitats sotasignats.
 
c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacio

de les parts. 
 
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte.

 
Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquida
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 
una liquidació. 
 
La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest que 
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la 
anterior. 
 
Onzena. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les qüestions 
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o com
seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data 
assenyalats. 
 
Girona, ___________________ 
 
Dipsalut  
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
President  
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari de Dipsalut 
 
Atès la impossibilitat de finalitzar la tra
el president demana deixar

 
 

8. Exp. 19_2017_0731_X0203E01 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei d e control de mosquits 
de la Ba dia de Roses i Baix Ter per al Projecte de seguimen t i control del 
mosquit tigre per a l’any 2017

 
La vocal senyora Cantenys vol deixar constància que l’any passat aquest assumpte 
va ser objecte de debat atés es va considerar adient fer un procediment de 
contractació públic per adjudicar aquest programa. Afegeix que s’ha de valorar la 
idoneïtat d’aquest projecte, l’aportació que hi fa l’O
que es destinen molts recursos amb uns resultats qüestionables.
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b) Mutu acord entre les dues entitats sotasignats. 

c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacio

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquida
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 

La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest que 
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf 

Onzena. Jurisdicció competent  
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les qüestions 
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o com
seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data 

Girona, ___________________  

inas i Barnadas 

Barcelona, ___________________
 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya, SA 
 
 
José Augusto García Navarro
Director General” 

Atès la impossibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 
el president demana deixar la proposta sobre la taula. 

Exp. 19_2017_0731_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció a la 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei d e control de mosquits 

dia de Roses i Baix Ter per al Projecte de seguimen t i control del 
mosquit tigre per a l’any 2017  

La vocal senyora Cantenys vol deixar constància que l’any passat aquest assumpte 
va ser objecte de debat atés es va considerar adient fer un procediment de 
ontractació públic per adjudicar aquest programa. Afegeix que s’ha de valorar la 

jecte, l’aportació que hi fa l’Organisme i la seva contin
es destinen molts recursos amb uns resultats qüestionables. 
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c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions 

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels 
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà 

La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes de desplegament d'aquest que 
liquidació a la qual fa referència el paràgraf 

D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les qüestions 
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o compliment del Conveni 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data 

Barcelona, ___________________ 

Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

José Augusto García Navarro 

mitació prèvia corresponent a aquest assumpte, 

Proposta d’aprovació de la subvenció a la 
Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei d e control de mosquits 

dia de Roses i Baix Ter per al Projecte de seguimen t i control del 

La vocal senyora Cantenys vol deixar constància que l’any passat aquest assumpte 
va ser objecte de debat atés es va considerar adient fer un procediment de 
ontractació públic per adjudicar aquest programa. Afegeix que s’ha de valorar la 

rganisme i la seva continuïtat ja 



 

El vocal senyor Lluc Salellas comparteix plenament aquest plantejament i vol afegir 
que aquest programa va ser 
continuitat sense tenir en compte altres problemes de salut pública a més de destinar
hi una quantitat de recursos 
 
El president respon que donada la seva complexitat no s’ha pogut licitar i que pel que 
fa a la seva continuïtat, eliminació o modificació està obert a totes les propostes i 
opcions que els vocals vul
 
Finalitzen les intervencions.
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, en endavant la Mancomunitat, amb NIF P1700024A, va 
sol·licitar, en data 13 de febrer de 2017 (RE 17/1314), una subvenció exclosa de 
concurrència pública per dur a terme el
tigre en l‘àmbit 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 noranta
cents cinquanta-tres euros amb nou cèntims (96.953,09 
 
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 eco
en els espais públics, establir sistemes de control de la població del mosquit tigre que 
en dificultin  la propagació i informar i sensibilitzar al població sobre conductes 
dirigides a impedir l’expansió del mosquit tigre i a reduir
 
La presència de noves malalties emergents que tenen com a transmissors els 
mosquits hematòfags, posa de manifest la necessitat i el caràcter d’activitat d’interès 
públic de les accions de lluita cont
 
L’Àrea de Protecció de la Salut de Diptsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 
la salut i per la millora de la 
territoris que el mosquit tigre és un possible vector transmissor de malalties víriques 
humanes. 
 
Vist l’informe tècnic, de 20 d’abril de 2017, del cap de l’Àrea  de Protecció de la Salut  
que proposa la concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat 
per aquest projecte atès que es justifica l’interès públic pel fet que es portaran a terme 
accions per sensibilitzar i protegir a la població de possibles malalties i la dificultat 
d’iniciar una convocatòria pública pel fet  que el projecte requereix que les accions de 
sensibilització es facin d’una forma generalitzada i coordinada en tot el territori.
 
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de
gerent, de 26 d’abril 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 de subvenci
de la Diputació de Girona.
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alellas comparteix plenament aquest plantejament i vol afegir 
que aquest programa va ser fruit d’una decisió personal al qual se li ha donat 
continuitat sense tenir en compte altres problemes de salut pública a més de destinar
hi una quantitat de recursos desproporcionada. 

El president respon que donada la seva complexitat no s’ha pogut licitar i que pel que 
tat, eliminació o modificació està obert a totes les propostes i 

vulguin aportar. 

cions. 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, en endavant la Mancomunitat, amb NIF P1700024A, va 
sol·licitar, en data 13 de febrer de 2017 (RE 17/1314), una subvenció exclosa de 

urrència pública per dur a terme el projecte de seguiment i control del mosquit 
tigre en l‘àmbit 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 noranta

tres euros amb nou cèntims (96.953,09 €). 

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 del mosquit tigre que 
en dificultin  la propagació i informar i sensibilitzar al població sobre conductes 

expansió del mosquit tigre i a reduir-ne la intensitat.

La presència de noves malalties emergents que tenen com a transmissors els 
mosquits hematòfags, posa de manifest la necessitat i el caràcter d’activitat d’interès 
públic de les accions de lluita contra aquests possibles vectors de malaltia. 

L’Àrea de Protecció de la Salut de Diptsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 
la salut i per la millora de la salubritat. Està demostrat i s’han donat casos en altres 
territoris que el mosquit tigre és un possible vector transmissor de malalties víriques 

Vist l’informe tècnic, de 20 d’abril de 2017, del cap de l’Àrea  de Protecció de la Salut  
a la concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat 

per aquest projecte atès que es justifica l’interès públic pel fet que es portaran a terme 
accions per sensibilitzar i protegir a la població de possibles malalties i la dificultat 

iniciar una convocatòria pública pel fet  que el projecte requereix que les accions de 
sensibilització es facin d’una forma generalitzada i coordinada en tot el territori.

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de
gerent, de 26 d’abril 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 de subvenci
de la Diputació de Girona. 
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alellas comparteix plenament aquest plantejament i vol afegir 
una decisió personal al qual se li ha donat 

continuitat sense tenir en compte altres problemes de salut pública a més de destinar-

El president respon que donada la seva complexitat no s’ha pogut licitar i que pel que 
tat, eliminació o modificació està obert a totes les propostes i 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, en endavant la Mancomunitat, amb NIF P1700024A, va 
sol·licitar, en data 13 de febrer de 2017 (RE 17/1314), una subvenció exclosa de 

projecte de seguiment i control del mosquit 
tigre en l‘àmbit 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 noranta-sis mil nou-

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 

nòmic suficient per poder dur a terme la lluita antilarvària 
en els espais públics, establir sistemes de control de la població del mosquit tigre que 
en dificultin  la propagació i informar i sensibilitzar al població sobre conductes 

ne la intensitat. 

La presència de noves malalties emergents que tenen com a transmissors els 
mosquits hematòfags, posa de manifest la necessitat i el caràcter d’activitat d’interès 

ra aquests possibles vectors de malaltia.  

L’Àrea de Protecció de la Salut de Diptsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 

salubritat. Està demostrat i s’han donat casos en altres 
territoris que el mosquit tigre és un possible vector transmissor de malalties víriques 

Vist l’informe tècnic, de 20 d’abril de 2017, del cap de l’Àrea  de Protecció de la Salut  
a la concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat 

per aquest projecte atès que es justifica l’interès públic pel fet que es portaran a terme 
accions per sensibilitzar i protegir a la població de possibles malalties i la dificultat 

iniciar una convocatòria pública pel fet  que el projecte requereix que les accions de 
sensibilització es facin d’una forma generalitzada i coordinada en tot el territori. 

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la 
gerent, de 26 d’abril 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 de subvencions 



 

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 
s’estableix en l’apartat  c de  l’article 22.2  de l
general de subvencions.
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mit
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista
noranta-sis mil nou-cents cinquanta
competent per a la concessió de la subvenció és el Consell Rector.
 
Per tot l’exposat, i d'acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts, el
Consell Rector aprova, 
favorable de la resta d’assistents
 
ACORD 
 
PRIMER. Concessió  
 
Concedir una  subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter  amb 
NIF P1700024A, per dur a terme el projecte de seguiment i control del mosquit tigre a 
la demarcació de Girona per l’any 2017, per un import 
cinquanta-tres euros amb nou cèntims (96.953,09 
 
Expedient Beneficiari
19_2017 _731 
_X0203E01 

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

Objecte  
Per dur a terme el projecte de seguiment i control  del mosquit Tigre 
seva població de manera que es dificulti la seva propagació entre la ciutadania, per l’any 2017

Subvenció 
Pressupost 
total de 
l’actuació 

Base 
subvencionabl

96.953,09 € 96.953,09 
1Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.
 
SEGON. Autorització i disposició
 
 Autoritzar i disposar la despesa de 
amb nou cèntims (96.953,09 
Ajuts a mancomunitats del pressupost ordinari d’enguany.
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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 
s’estableix en l’apartat  c de  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 
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 
durada no sigui superior a tres anys. 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista
cents cinquanta-tres euros amb nou cèntims (96.953,09 

competent per a la concessió de la subvenció és el Consell Rector. 

, i d'acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts, 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 

Concedir una  subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat Intermunicipal 
ntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter  amb 

NIF P1700024A, per dur a terme el projecte de seguiment i control del mosquit tigre a 
la demarcació de Girona per l’any 2017, per un import de noranta

tres euros amb nou cèntims (96.953,09 €), d’acord amb el detall següent:

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

Per dur a terme el projecte de seguiment i control  del mosquit Tigre en l‘àmbit del control de la 
seva població de manera que es dificulti la seva propagació entre la ciutadania, per l’any 2017

subvencionable1 
% 
subvencionat 

Import 
concedit 

Data límit 
justificació

96.953,09 € 100,00 % 96.953,09 € 5/11/2017

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.

. Autorització i disposició  

i disposar la despesa de noranta-sis mil nou-cents cinquanta
amb nou cèntims (96.953,09 €)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46300 

del pressupost ordinari d’enguany. 
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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 

a Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 

jà 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 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és un import de 
tres euros amb nou cèntims (96.953,09 €), l’òrgan 

 

, i d'acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts, el 
amb el vot en contra del vocal senyor Lluc Salellas i el vot 

Concedir una  subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat Intermunicipal 
ntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter  amb 

NIF P1700024A, per dur a terme el projecte de seguiment i control del mosquit tigre a 
de noranta-sis mil nou-cents 

, d’acord amb el detall següent: 

NIF 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 

 
P1700024A 

en l‘àmbit del control de la 
seva població de manera que es dificulti la seva propagació entre la ciutadania, per l’any 2017 

Data límit 
justificació 

Període 
subvencionable 

5/11/2017 Any 2017 

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

cents cinquanta-tres euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46300 



 

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió
 
La subvenció la concessió
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 efectuade
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 subvencionada serà du
 
 
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 
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 d
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
perjudici que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén accept
subvenció i les seves condicions.
 
SISÈ. Termini i règim de justificació
 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 5 de novembre de 2017, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 
cents cinquanta-tres euros amb nou cèntims (96.953,09 
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
60.000 € disponible a  la seu electr
seu electrònica i que ha de contenir la informació següent: 
 

- Memòria tècnica del desenvolupament del programa a tota la demarcació. 
Estudi comparatiu al llarg dels

- 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, s’ha
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 
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TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió 

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 

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. 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 d
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
perjudici que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén accept
subvenció i les seves condicions. 

SISÈ. Termini i règim de justificació  

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 5 de novembre de 2017, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de noranta

tres euros amb nou cèntims (96.953,09 €) , 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

€ disponible a  la seu 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 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, 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 
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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 

s les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 

rant l’any 2017. 

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 

d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 

La Mancomunitat, 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.  Sense 
perjudici que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la 

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 5 de novembre de 2017, la 
noranta-sis mil nou-

, 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 a 

ònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de 

Memòria tècnica del desenvolupament del programa a tota la demarcació. 

Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels 

Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
de concretar individualitzada per a 

Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 



 

d’emissió de la factura.
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir.

- Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual 
es fa referència en el paràgraf anterior. 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència.
 

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 e
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 que, 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions penden
 
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 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 justif
revisió corresponent. 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 oport
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 la Mancomunitat  presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de 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, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari.
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d’emissió de la factura. L’ IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir. 

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. 

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 e
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 que, 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions penden

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 la despesa efectiva.

omunitat 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. 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 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 

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. 

la Mancomunitat  presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de 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 

ió del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
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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 

originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual 

El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 

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 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 que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents. 

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 la despesa efectiva. 

omunitat 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 

icativa 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 15 dies, els defectes que se li indiquin 

unes, 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 

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 

la Mancomunitat  presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
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 

ió del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 



 

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 D
discrecionalment 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 
pagament anticipat es considerarà com a accepta
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
centre gestor. 
 
El pagament 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 e
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 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 
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:
 

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 ad
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mes
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 
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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 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 
pagament anticipat es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà 

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 

ciari, 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 

Es tramitarà el pagament  restant de la subvenció  previ informe favorable

El pagament 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 e

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, 

activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 

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 

pondre, s’apliquen les regles següents: 

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 ad
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
Si pel fet 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 
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Es podrà fer el pagament de la subvenció, en concepte de bestreta. En aquest cas, 
ipsalut, que atorgarà o desestimarà 

discrecionalment 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 

ció expressa de la subvenció i tindrà 

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 

ciari, 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 

Es tramitarà el pagament  restant de la subvenció  previ informe favorable del cap del 

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 

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, 

activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 

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 

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. 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

ures 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 d
comportar la revocació de la subvenció.

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
 
El beneficiari, té les obligacions següents:
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la docu
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
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’apl
documents 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 nor
 
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
 
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 s
 
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 s’hagi aprovat la resolució corresponent.
 
En relació amb la modif
disposa l’Ordenança general
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les su
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 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
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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 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 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 

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 

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 

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 s’hagi aprovat la resolució corresponent. 

modificació o anul·lació de les subvencions, cal
general de subvencions de la Diputació de Girona

TRETZÈ. Invalidesa, revocació 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 previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  

iment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
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e que aquest incompliment pot 

mentació 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 de Comptes i altres 

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 

icació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
mativa de subvencions que hi siguin aplicables. 

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 

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 

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 

cal ajustar-se al que 
Girona i la normativa 

bvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

iment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 



 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
 
El centre gestor de Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedid
competent per adoptar els corresponents acords.
 
CATORZÈ. Verificació i control 
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la co
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 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, hi puguin correspondre.
 
QUINZÈ. Prohibició de 
 
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 merc
de Dipsalut. 
 
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.

 
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 
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 
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 
òrgans que dirigeixen.

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor de 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 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 

El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
ligats 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 

igació 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, hi puguin correspondre.

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

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. 

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta  

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 

l respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

 a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
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Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor de Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
es, i el president de Dipsalut serà l’òrgan 

Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
nsideració 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 

El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
ligats 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 

igació 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, hi puguin correspondre. 

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 

at i s'obtingui l'autorització 

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 

d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 

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

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

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

actuacions pròpies i dels 

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



 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir

concorri algun dels supòsits d’abstenció que 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 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2
informació pública i bon 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 dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades 
personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
DIVUITÈ. 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 el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de no
subvencions; l’Ordenança general de 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 qualsevo
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 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
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El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur comp
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

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, 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 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.  

. 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 el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 

. 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 

Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Ser
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 
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se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

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 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 

de la normativa reguladora de protecció 
de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades 

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 

vembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 

l document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la resolució de les incidències que es 

la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 



 

9. Exp. 19_2017_0743_X0203E01 
exclosa de concurrència pública a l’Associació de P allassos Xaropclown per 
a les despeses del projecte “Somriures d’Hospita

 
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta si
totalment sobre l’Organisme o també inclou la Generalitat de Catalunya, atés el 
projecte es desenvolupa 
opinó la Generalitat també hi hauria de col·laborar.
 
El president respon que ni la Generalitat ni l’Hospitat Josep Trueta hi aporten 
finançament ja que la seva situació financera és complicada.
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’Associació de Pallasso
(RE 17/1022), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 
per al finançament del projecte Somriures d’Hospital, per les anualitats 2017 i 2018, 
amb un pressupost de seixanta
cinquanta-sis mil euros (56.000,00 
 
L’Associació de Pallassos Xaropclown, té com a objectiu principal desdramatitzar 
l’estada de nens i nenes hospita
patiment i a superar les situacions que es puguin donar en l’entorn hospitalari.
 
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida, té entre les seves act
lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
salut per promoure una major qualitat de vida.
 
Vist l'informe tècnic de 14 de març de 2017 del cap de l’Àrea de Políti
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 de 24 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
i Econòmica i la gerent, 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 el pressupost de Dipsalut per a 2017 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de XaropClown, de Girona, de conformit
preveu l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decr
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
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Exp. 19_2017_0743_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública a l’Associació de P allassos Xaropclown per 
a les despeses del projecte “Somriures d’Hospita l” per a l’any 2017

El vocal senyor Lluc Salellas pregunta si el finançament d’aquest projecte recau 
rganisme o també inclou la Generalitat de Catalunya, atés el 

projecte es desenvolupa en instalacions de la seva competència. Segons la 
opinó la Generalitat també hi hauria de col·laborar. 

El president respon que ni la Generalitat ni l’Hospitat Josep Trueta hi aporten 
finançament ja que la seva situació financera és complicada. 

Finalitzen les intervencions. 

L’Associació de Pallassos Xaropclown, amb NIF G17882564, el 30 de gener de 2017 
(RE 17/1022), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 
per al finançament del projecte Somriures d’Hospital, per les anualitats 2017 i 2018, 
amb un pressupost de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €), dels quals en sol·licita 

sis mil euros (56.000,00 €), vint-i-vuit mil (28.000,00€) per a cada anualitat.

L’Associació de Pallassos Xaropclown, té com a objectiu principal desdramatitzar 
l’estada de nens i nenes hospitalitzats i ajudar-los a combatre l’estrès, l’ansietat i el 
patiment i a superar les situacions que es puguin donar en l’entorn hospitalari.

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
té entre les seves activitats donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
salut per promoure una major qualitat de vida. 

Vist l'informe tècnic de 14 de març de 2017 del cap de l’Àrea de Políti
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 de 24 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
i Econòmica i la gerent, 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 
’Associació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de 

 

Atès que en el pressupost de Dipsalut per a 2017 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de XaropClown, de Girona, de conformit

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decr
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública a l’Associació de P allassos Xaropclown per 

l” per a l’any 2017  

el finançament d’aquest projecte recau 
rganisme o també inclou la Generalitat de Catalunya, atés el 

en instalacions de la seva competència. Segons la seva 

El president respon que ni la Generalitat ni l’Hospitat Josep Trueta hi aporten 

s Xaropclown, amb NIF G17882564, el 30 de gener de 2017 
(RE 17/1022), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 
per al finançament del projecte Somriures d’Hospital, per les anualitats 2017 i 2018, 

€), dels quals en sol·licita 
€) per a cada anualitat. 

L’Associació de Pallassos Xaropclown, té com a objectiu principal desdramatitzar 
los a combatre l’estrès, l’ansietat i el 

patiment i a superar les situacions que es puguin donar en l’entorn hospitalari. 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
ivitats donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 

Vist l'informe tècnic 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 de 24 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa 
i Econòmica i la gerent, 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 
’Associació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de 

Atès que en el pressupost de Dipsalut per a 2017 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de XaropClown, de Girona, de conformitat amb allò que 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 



 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la presidència de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els v
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
vint-i-vuit mil euros ( 28.000,00 
és el Consell Rector. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord 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. Concessió  
 
Concedir a l’Associació de Pallassos 
exclosa de concurrència  pel projecte “Somriures d’Hospital” per import  de vint
mil euros ( 28.000,00 €) per l’anualitat 2017, d’acord amb el detall següent:
 

Expedient Beneficiari

2017/743 Associació 

Objecte  

Subvenció 

Base 
subvencionable1 concedit

31.500,00 € 28.000,00 

Apli cació pressupostària nominativa 2017

4/3110/48903 A l’Associació Pallassos Xarop Clown

  1 Base subvencionable= Pressupost 
 
 
SEGON. Autorització i disposició
  
Autoritzar i disposar la despesa d’import vint
l’aplicació nominativa 4/3110/48903 
d’hospital del pressupost de Dipsalut de 2017.
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió
 
La subvenció la concessió
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
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Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
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 
durada no sigui superior a tres anys. 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
vuit mil euros ( 28.000,00 €), l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció 

d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Concedir a l’Associació de Pallassos XaropClown amb NIF G17882564 la subvenció 
exclosa de concurrència  pel projecte “Somriures d’Hospital” per import  de vint

€) per l’anualitat 2017, d’acord amb el detall següent:

Beneficiari  

Associació de Pallassos XaropClown 

Projecte Somriures d’Hospital 

Import 
concedit 

% 
subvencionat 

Període 
subvencionable 

28.000,00 € 88,89 % any 2017 

cació pressupostària nominativa 2017  

A l’Associació Pallassos Xarop Clown- Somriures d’hospital

1 Base subvencionable= Pressupost – despeses excloses 

. Autorització i disposició  

Autoritzar i disposar la despesa d’import vint-i-vuit mil euros (28.000,00
nominativa 4/3110/48903 A l’Associació Pallassos Xarop Clown
del pressupost de Dipsalut de 2017. 

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió 

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 
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Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
Dipsalut la concessió de subvencions de 

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
int mil euros (20.000,00 €) i la seva 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és un import de de 
òrgan competent per a la concessió de la subvenció 

d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

XaropClown amb NIF G17882564 la subvenció 
exclosa de concurrència  pel projecte “Somriures d’Hospital” per import  de vint-i-vuit 

€) per l’anualitat 2017, d’acord amb el detall següent: 

NIF 

G17882564 

Data límit de 
justificació 

15 de febrer de 
2018 

Somriures d’hospital 

t mil euros (28.000,00€) amb càrrec a 
A l’Associació Pallassos Xarop Clown- Somriures 

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 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 subvencionada comença l’1 de gener 
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 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
 
L’Associació de Pallassos Xaropclown
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.  
Sense perjudici que si en el termini
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, la 
realització efectiva de l’objecte de
euros (31.500,00 €), 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 disponible a  la
de seu electrònica i que ha de contenir la informació següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identi
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència.
d) Declaració responsa
d’administració, a l’efecte que Dipsalut les faci
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (
l’apartat de documentació).
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
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formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 

onsideren 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 subvencionada comença l’1 de gener 
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 administració o ens públic 

ionals, 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  

L’Associació de Pallassos Xaropclown, 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.  
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, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de trenta

€), 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 disponible a  la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat 
de seu electrònica i que ha de contenir la informació següent:  

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identi
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que Dipsalut les faci públiques en
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (

tat de documentació). 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
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formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 

onsideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 

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 

ionals, 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 

, 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.  

d’un mes no manifesta el contrari, s’entén 

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 de febrer de 2018, la 
la subvenció, per l’import de trenta-un mil cinc-cents 

€), 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 

seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat 

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 

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 

ble sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
públiques en compliment de les 

obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 



 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), 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 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 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 prè
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 l’Associació presenti la sol·licitud de
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, lle
expressa en sentit contrari.
 
VUITÈ. Pagament  
 
El pagament de la subvenció en concepte de bestreta es realitzarà, en el termini d’un 
mes a partir de la notificació d’aquesta resolució, i prèvia acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà 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 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. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
sponent. 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 

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 

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 l’Associació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de 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, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 

El pagament de la subvenció en concepte de bestreta es realitzarà, en el termini d’un 
mes a partir de la notificació d’aquesta resolució, i prèvia acceptació expressa de la 

L’import de la bestreta serà 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 
ntitat restant, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè 

Es tramitarà el pagament  restant de la subvenció  previ informe favorable del cap del 

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.  

neficiari 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 
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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 la despesa efectiva. 

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
sponent. 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 

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 

via sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 

pròrroga, haurà de fer-ho 
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 

vat que hi hagi una resolució 

El pagament de la subvenció en concepte de bestreta es realitzarà, en el termini d’un 
mes a partir de la notificació d’aquesta resolució, i prèvia acceptació expressa de la 

L’import de la bestreta serà un 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 

Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre de Dipsalut la justificació econòmica es 
ntitat restant, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè 

Es tramitarà el pagament  restant de la subvenció  previ informe favorable del cap del 

neficiari 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 



 

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 le
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents:
 

c) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requ
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

d) Si pel fet d’haver
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 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 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 i
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 en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
 
ONZÈ. Subcontractació 
 
Es permet que l’entitat beneficiària subcontractin les actuacions
però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat  

e 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 previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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.
Si pel fet 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 

’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.  

s obligacions següents: 

a) Dur a terme l’activitat 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 

ions de comprovació i control 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 

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 

ntegrar 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 l’entitat beneficiària subcontractin les actuacions objecte de subvenció 
però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
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e fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 

s responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 

Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
erir 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. 

tades 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 

’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 

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 

ions de comprovació i control Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans 

c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats 
nternacionals, amb posterioritat a la presentació de 

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 

ntegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 

objecte de subvenció 
però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 



 

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 pressupo
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
 
En relació amb la modificació
disposa l’Ordenança general
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació 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: 

d) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

e) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

 
El centre gestor de 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 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 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
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, gene
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 person
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de Dipsalut. 
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DOTZÈ. Modificació de les subvencions  

La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
solució 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 s’hagi aprovat la resolució corresponent. 

modificació o anul·lació de les subvencions, cal
general de subvencions de la Diputació de Girona

TRETZÈ. Invalidesa, revocació 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 previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

e 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  

acultat 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 s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

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
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, hi puguin correspondre.

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
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La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
solució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 

El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
st o del percentatge de finançament, una 

cal ajustar-se al que 
Girona i la normativa 

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 previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

e Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan 

acultat 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 s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

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 als efectes 

ral de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 

El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
es o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 

contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 



 

 
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.

 
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 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

drets estatutaris. 
m) 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. 

n)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol men
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

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

p)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el c

q)  La bona fe. 
r)  El deure d’abstenir

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
s)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions co

de l’exercici de llurs càrrecs.
t) 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 de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del 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 greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
 
DISSETÈ. 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 el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable.
 
DIVUITÈ. Notificació  
 
Notificar aquest acord a l’Associació de Pallasso
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
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 principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Lle
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 
drets estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol men
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions co

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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. 

les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del 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 

greu o lleu de les infraccions comeses. 

DISSETÈ. 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 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 

Notificar aquest acord a l’Associació de Pallassos Xaropclown. 
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 

El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 

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

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

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

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 

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

se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

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 

les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del 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 

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 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
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col· laboració amb el Departament de Treball, Afers Soci als i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les 
Comarques de Girona, la F
de Girona per a la implantació dels Centres de Dist ribució d’Aliments (CDA)

 
La vocal senyora Cantenys considera que aquest programa pateix la mateixa 
problemàtica que la subvenció anterior i que l’
major implicació d’altres administracions públiques.
 
El president respon que, en aquest cas, la Generalitat hi aporta una part molt 
important, però que degut a 
moment de signar el conveni marc no pot concretar quina serà exactament la seva 
aportació. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G, el 10 d’abril de 2017 (RE 
17/2209), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concur
finançament del projecte de Centre de Distribució d’Aliments, en endavant CDA, amb 
un pressupost de cent trenta
dels quals  demanen cent mil euros (100.000,00 
 
En la sol·licitud també es demana que s’aprovi el 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la 
Fundació Privada Banc d’Alim
l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF 
Q1700565C  i Càritas Diocesana
Centres de Distribució d’Aliments( CDA).
 
El projecte CDA és fruit d’un conveni marc entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la 
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona i Càritas Diocesana de Girona. A nivell 
local, ajuntaments, Càritas i la Creu Roja en alguns casos signen convenis d’adhesió 
al conveni marc. 
 
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Quali
Vida, té entre les seves estratègies  donar suport als municipis i organitzacions no 
lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions d’acció social i 
promoció de la salut que treballin per col·lectius en vulnerabilitat i en perill d’
social. 
 
Vist l'informe  de 26 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
Salut i la Qualitat de Vida, que proposa l’aprovació del text del conveni marc de 
col·laboració, atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les pol
que està consignada nominativament en el pressupost d’enguany.
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Exp. 19_2017_1114_X0203E01 – Proposta d’ap rovació del conveni marc de 
laboració amb el Departament de Treball, Afers Soci als i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les 
Comarques de Girona, la F undació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana 
de Girona per a la implantació dels Centres de Dist ribució d’Aliments (CDA)

La vocal senyora Cantenys considera que aquest programa pateix la mateixa 
problemàtica que la subvenció anterior i que l’Organisme hauria d’intentar aconseguir 
major implicació d’altres administracions públiques. 

El president respon que, en aquest cas, la Generalitat hi aporta una part molt 
important, però que degut a les caracterítiques de l’execució del seu pressupost, 

de signar el conveni marc no pot concretar quina serà exactament la seva 

Finalitzen les intervencions. 

Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G, el 10 d’abril de 2017 (RE 
17/2209), presenta una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al 
finançament del projecte de Centre de Distribució d’Aliments, en endavant CDA, amb 
un pressupost de cent trenta-set mil cent euros amb catorze cèntims (137.100,14 
dels quals  demanen cent mil euros (100.000,00 €).  

tud també es demana que s’aprovi el Conveni marc de col·laboració
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la 
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, 
l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF 
Q1700565C  i Càritas Diocesana  amb NIF R1700016G, per  la implantació dels 
Centres de Distribució d’Aliments( CDA). 

ojecte CDA és fruit d’un conveni marc entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la 
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom 

blica de la Diputació de Girona i Càritas Diocesana de Girona. A nivell 
local, ajuntaments, Càritas i la Creu Roja en alguns casos signen convenis d’adhesió 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Quali
té entre les seves estratègies  donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions d’acció social i 
promoció de la salut que treballin per col·lectius en vulnerabilitat i en perill d’

Vist l'informe  de 26 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
Salut i la Qualitat de Vida, que proposa l’aprovació del text del conveni marc de 
col·laboració, atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les pol
que està consignada nominativament en el pressupost d’enguany. 
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rovació del conveni marc de 
laboració amb el Departament de Treball, Afers Soci als i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les 
undació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana 

de Girona per a la implantació dels Centres de Dist ribució d’Aliments (CDA)  

La vocal senyora Cantenys considera que aquest programa pateix la mateixa 
hauria d’intentar aconseguir 

El president respon que, en aquest cas, la Generalitat hi aporta una part molt 
seu pressupost, en el 

de signar el conveni marc no pot concretar quina serà exactament la seva 

Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G, el 10 d’abril de 2017 (RE 
rència pública per al 

finançament del projecte de Centre de Distribució d’Aliments, en endavant CDA, amb 
set mil cent euros amb catorze cèntims (137.100,14 €), 

Conveni marc de col·laboració entre 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la 

ents de les comarques de Girona amb NIF G17457672, 
l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF 

amb NIF R1700016G, per  la implantació dels 

ojecte CDA és fruit d’un conveni marc entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la 
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom 

blica de la Diputació de Girona i Càritas Diocesana de Girona. A nivell 
local, ajuntaments, Càritas i la Creu Roja en alguns casos signen convenis d’adhesió 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
té entre les seves estratègies  donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions d’acció social i 
promoció de la salut que treballin per col·lectius en vulnerabilitat i en perill d’exclusió 

Vist l'informe  de 26 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
Salut i la Qualitat de Vida, que proposa l’aprovació del text del conveni marc de 
col·laboració, atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les polítiques de l’àrea i 



 

Vist l’informe proposta de 27 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent, que proposen l’aprovació del text del conveni 
marc atès que és un projecte que encaixa amb les estratègies de Dipsalut i que hi ha 
una aplicació nominativa en el pressupost d’enguany per aquest projecte i entitat.
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu 
pressupost per l’any 2017, on es preveia una subvenció nominativa a favor de Càritas 
Diocesana de Girona pels Centres de Distribució d’Aliments i que la Diputació de 
Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre de 2016, amb l’edicte d’aprovació 
definitiva emès el 22 de desembre de 2016 i  el va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 244, de 23 de desembre de 2016.
 
El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
el Pla Estratègic de subvencions, l’article 8 del qual pre
subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 
fonts de finançament de les subvencions directes de caràcte
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el  text del Conveni marc de col·laboració
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, 
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme Autòno
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas 
Diocesana  amb NIF R1700016G, per  la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments( CDA), que figura en l’annex 1.
 
Segon. Facultar el president de Dipsalut per a la
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 
per a la modificació dels elements no substancials.
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona i Càritas Diocesana
 
ANNEX 1 
 
CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITA
AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
PRIVADA BANC D’ALIMENTS DE LES COMARQUES DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA “LA CAIXA” I CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA P ER A LA IMPLANTACIÓ 
DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D
___________________________________________________________________
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Vist l’informe proposta de 27 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent, que proposen l’aprovació del text del conveni 

e és un projecte que encaixa amb les estratègies de Dipsalut i que hi ha 
una aplicació nominativa en el pressupost d’enguany per aquest projecte i entitat.

Atès que el Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu 
ny 2017, on es preveia una subvenció nominativa a favor de Càritas 

Diocesana de Girona pels Centres de Distribució d’Aliments i que la Diputació de 
Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre de 2016, amb l’edicte d’aprovació 

de desembre de 2016 i  el va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 244, de 23 de desembre de 2016. 

El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
el Pla Estratègic de subvencions, l’article 8 del qual preveu que l’Organisme atorgui 
subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 
fonts de finançament de les subvencions directes de caràcter nominatiu

d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Aprovar el  text del Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, 
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme Autòno
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas 

amb NIF R1700016G, per  la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments( CDA), que figura en l’annex 1. 

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura d’aquest conveni i 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 
per a la modificació dels elements no substancials. 

Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona i Càritas Diocesana. 

CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITA T DE CATALUNYA, L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
PRIVADA BANC D’ALIMENTS DE LES COMARQUES DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA “LA CAIXA” I CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA P ER A LA IMPLANTACIÓ 
DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA) 
___________________________________________________________________

 

REUNITS 
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Vist l’informe proposta de 27 d’abril de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent, que proposen l’aprovació del text del conveni 

e és un projecte que encaixa amb les estratègies de Dipsalut i que hi ha 
una aplicació nominativa en el pressupost d’enguany per aquest projecte i entitat. 

Atès que el Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu 
ny 2017, on es preveia una subvenció nominativa a favor de Càritas 

Diocesana de Girona pels Centres de Distribució d’Aliments i que la Diputació de 
Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre de 2016, amb l’edicte d’aprovació 

de desembre de 2016 i  el va publicar al Butlletí Oficial de la 

El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
veu que l’Organisme atorgui 

subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 

r nominatiu. 

d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  

el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, 
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme Autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas 

amb NIF R1700016G, per  la implantació dels Centres de Distribució 

signatura d’aquest conveni i 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 

Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 

CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT  DE TREBALL, 
T DE CATALUNYA, L’ORGANISME 

AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
PRIVADA BANC D’ALIMENTS DE LES COMARQUES DE GIRONA,  LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA “LA CAIXA” I CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA P ER A LA IMPLANTACIÓ 

___________________________________________________________________ 



 

 
D’una banda, l’Honorable senyora Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb NIF núm. 
competències que li corresponen d’acord  amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De l’altra, el senyor Josep Maria Corominas i Barnad
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q
com a representant de dita institució, assistit pel senyor Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de 
Dipsalut, de conformitat amb l’a

De l’altra, el senyor Frederic Gómez Pardo, president de la Fundació Privada Banc dels 
Aliments de les Comarques de Girona,  amb NIF núm. G
22 de Girona, com a representant de dita institució.
 
De l’altra, el Sr. Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, a través de la seva Obra Social, en endavant Fundació Bancària “la Caixa”, 
entitat domiciliada a Barcelona, 
 
I de l’altra, l’excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas, president de 
Càritas Diocesana de Girona, amb NIF núm. R
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest document.

I.- Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica està colpejant les 
famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina o han esgotat el dret a 
prestacions públiques contributives o assistencials.  
 
II.- Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per atendre 
necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica, s’ha incrementat de forma 
exponencial en els darrers anys
cronificació de la situació d’algunes persones. 
 
III.- Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les Administracions 
Públiques, agents econòmics i socials, entitats sen
general, en no tenir capacitat per donar cobertura a les necessitats primàries més bàsiques 
d’alimentació de tots els sectors de la població que demanin aquesta prestació. 
 
IV.- Que és voluntat de les parts assajar 
altres indrets de Catalunya i que esdevinguin un suport als ajuntaments per poder aplicar de 
forma satisfactòria la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter 
Econòmic, especialment en allò referit a les ajudes de caràcter urgent que l’article 30 de la Llei 
defineix com universals.  
 
V.- Que les parts van signar en dates 5 de juliol de 2010, 19 de desembre de 2011, 29 de 
novembre de 2013 i 16 de setembre de 2016 convenis marc de col·l
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA).
 
VI.- Que les parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el present conveni de 
col·laboració, i a tal efecte acorden les següents
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D’una banda, l’Honorable senyora Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb NIF núm. S-0811001
competències que li corresponen d’acord  amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 

De l’altra, el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, president l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q
com a representant de dita institució, assistit pel senyor Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de 
Dipsalut, de conformitat amb l’acord del Consell Rector de l’Organisme de 2 de maig de 2017.

De l’altra, el senyor Frederic Gómez Pardo, president de la Fundació Privada Banc dels 
Aliments de les Comarques de Girona,  amb NIF núm. G-17457672 i domicili al carrer Rutlla, 

a representant de dita institució. 

De l’altra, el Sr. Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, a través de la seva Obra Social, en endavant Fundació Bancària “la Caixa”, 
entitat domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621, i amb NIF núm.  G

I de l’altra, l’excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas, president de 
Càritas Diocesana de Girona, amb NIF núm. R-1700016-G, com a representant de dita entitat.

utu de la capacitat legal per formalitzar aquest document.
 

MANIFESTEN 

Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica està colpejant les 
famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina o han esgotat el dret a 
restacions públiques contributives o assistencials.   

Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per atendre 
necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica, s’ha incrementat de forma 
exponencial en els darrers anys i la tendència per als propers és de creixement sostingut i de 
cronificació de la situació d’algunes persones.  

Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les Administracions 
Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de lucre i la societat civil en 
general, en no tenir capacitat per donar cobertura a les necessitats primàries més bàsiques 
d’alimentació de tots els sectors de la població que demanin aquesta prestació. 

Que és voluntat de les parts assajar fórmules innovadores que puguin ser transferides a 
altres indrets de Catalunya i que esdevinguin un suport als ajuntaments per poder aplicar de 
forma satisfactòria la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter 

en allò referit a les ajudes de caràcter urgent que l’article 30 de la Llei 

Que les parts van signar en dates 5 de juliol de 2010, 19 de desembre de 2011, 29 de 
novembre de 2013 i 16 de setembre de 2016 convenis marc de col·l
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA). 

Que les parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el present conveni de 
col·laboració, i a tal efecte acorden les següents 
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D’una banda, l’Honorable senyora Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i 
0811001-G, en ús de les 

competències que li corresponen d’acord  amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 

as, president l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q-1700565-C 
com a representant de dita institució, assistit pel senyor Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de 

cord del Consell Rector de l’Organisme de 2 de maig de 2017. 

De l’altra, el senyor Frederic Gómez Pardo, president de la Fundació Privada Banc dels 
17457672 i domicili al carrer Rutlla, 

De l’altra, el Sr. Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, a través de la seva Obra Social, en endavant Fundació Bancària “la Caixa”, 

Avinguda Diagonal, 621, i amb NIF núm.  G-58899998. 

I de l’altra, l’excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas, president de 
G, com a representant de dita entitat. 

utu de la capacitat legal per formalitzar aquest document. 

Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica està colpejant les 
famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina o han esgotat el dret a 

Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per atendre 
necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica, s’ha incrementat de forma 

i la tendència per als propers és de creixement sostingut i de 

Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les Administracions 
se ànim de lucre i la societat civil en 

general, en no tenir capacitat per donar cobertura a les necessitats primàries més bàsiques 
d’alimentació de tots els sectors de la població que demanin aquesta prestació.  

fórmules innovadores que puguin ser transferides a 
altres indrets de Catalunya i que esdevinguin un suport als ajuntaments per poder aplicar de 
forma satisfactòria la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter 

en allò referit a les ajudes de caràcter urgent que l’article 30 de la Llei 

Que les parts van signar en dates 5 de juliol de 2010, 19 de desembre de 2011, 29 de 
novembre de 2013 i 16 de setembre de 2016 convenis marc de col·laboració per a la 

Que les parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el present conveni de 



 

 
Primer. OBJECTE.   
 
L’objecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments, la 
finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a 
l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats bà
més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions 
locals i supralocals i implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i 
responsable la situació sociofamiliar en què 
 
Segon. VALORS DELS CDA.
 
Els valors que regiran el projecte seran els següents:  
a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, entitats 
privades i societat civil.  
b) Solidaritat dels beneficiaris. Els
projecte educatiu i es deixa de banda el sistema de lliurament de lots d’aliments.
c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les diferents institucions 
que deriven persones al projecte actuen sota uns mateixos criteris de valoració i un mateix 
sistema de derivació.   
d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format d’autoservei del 
projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles
normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims 
per una alimentació equilibrada.  
e) Corresponsabilitat dels beneficiaris 
- Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits sa
responsable  i l'empoderament de les persones.
- Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució en funció de la capacitat 
econòmica de cada persona. 
- Autonomia en la  confecció de la cistella.
f) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació  d’exclusió social 
mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places d'encarregat del centre i mosso de 
magatzem, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, SL, empresa social 
promoguda per Càritas Diocesana de Girona, entitat gestora del projecte. 
g) Finançament públic i privat. 
superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les institucions i entitats que li don
suport inicialment. 
h) Foment de la solidaritat ciutadana:
-Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars, associacions de 
veïns, parròquies... 
-Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a
un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment, 
intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació també és un 
aspecte cabdal tant en temes de seguretat alimentària
com altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del projecte.
i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món empresarial.
canalitza  la solidaritat del món empresaria
consum però que queden fora de la cadena de distribució ordinària evitant així el 
malbaratament d’aliments. 
j) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials i fa més via
l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el dret a l’alimentació de més 
persones. 
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CLÀUSULES 

jecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments, la 
finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a 
l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població 
més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions 
locals i supralocals i implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i 
responsable la situació sociofamiliar en què es troben. 

Segon. VALORS DELS CDA.    

Els valors que regiran el projecte seran els següents:   
a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, entitats 

b) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats participants d’un 
projecte educatiu i es deixa de banda el sistema de lliurament de lots d’aliments.
c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les diferents institucions 

es al projecte actuen sota uns mateixos criteris de valoració i un mateix 

d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format d’autoservei del 
projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles mateixes la cistella bàsica, 
normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims 
per una alimentació equilibrada.   
e) Corresponsabilitat dels beneficiaris  

Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits saludables, estalvi familiar, consum 
responsable  i l'empoderament de les persones. 

Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució en funció de la capacitat 
econòmica de cada persona.  

Autonomia en la  confecció de la cistella. 
iment de l’economia social. Es contracten persones en situació  d’exclusió social 

mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places d'encarregat del centre i mosso de 
magatzem, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, SL, empresa social 
promoguda per Càritas Diocesana de Girona, entitat gestora del projecte.  
g) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de dimensions 
superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les institucions i entitats que li don

h) Foment de la solidaritat ciutadana: 
Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars, associacions de 

Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a
un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment, 
intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació també és un 
aspecte cabdal tant en temes de seguretat alimentària (curs de manipulació d'aliments) així 
com altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del projecte.
i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món empresarial.
canalitza  la solidaritat del món empresarial facilitant l’aprofitament d’aliments aptes per al 
consum però que queden fora de la cadena de distribució ordinària evitant així el 
malbaratament d’aliments.    
j) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials i fa més via
l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el dret a l’alimentació de més 
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jecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments, la 
finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a 

siques de la població 
més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions 
locals i supralocals i implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i 

a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, entitats 

beneficiaris passen a ser considerats participants d’un 
projecte educatiu i es deixa de banda el sistema de lliurament de lots d’aliments. 
c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les diferents institucions 

es al projecte actuen sota uns mateixos criteris de valoració i un mateix 

d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format d’autoservei del 
mateixes la cistella bàsica, 

normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims 

ludables, estalvi familiar, consum 

Contribució econòmica. S’estableixen unes quotes de contribució en funció de la capacitat 

iment de l’economia social. Es contracten persones en situació  d’exclusió social 
mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places d'encarregat del centre i mosso de 
magatzem, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, SL, empresa social 

 
El consens ha permès engegar un projecte de dimensions 

superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les institucions i entitats que li donen 

Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars, associacions de 

Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a més de donar-li 
un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment, 
intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació també és un 

(curs de manipulació d'aliments) així 
com altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del projecte. 
i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món empresarial. Es fomenta i 

l facilitant l’aprofitament d’aliments aptes per al 
consum però que queden fora de la cadena de distribució ordinària evitant així el 

j) Sostenibilitat econòmica en tant que introdueix el sistemes de quotes socials i fa més viable 
l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el dret a l’alimentació de més 



 

Tercer. IMPLANTACIÓ TERRITORIAL.
 
El projecte Centre de Distribució d’Aliments s’implementarà en 10 municipis de les comarques 
de Girona, atenent a criteris de població, representativitat territorial, problemàtica social, 
interès i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials del municipi. Els municipis 
són Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Banyoles, Torroell
Roses i Santa Coloma de Farners. 
Els ajuntaments o consells comarcals participants, signaran un conveni local amb Càritas 
Diocesana de Girona que permeti la implementació del projecte a nivell local, fent  esment dels 
compromisos que totes les parts assumeixin. 

 
Quart. COMPROMISOS DE CADA ENTITAT PROMOTORA.
 
Les entitats promotores d’aquest conveni es comprometen a recolzar el funcionament dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) durant l’any 2017 i 2018. Les entitats promotores 
faran aportacions econòmiques i aportacions en espècie per tal de contribuir al sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte. Les aportacions de cadascuna de les entitats 
s’especificaran en annexos anuals o bianuals al present conveni.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat preveurà una aportació 
econòmica que permeti col·laborar en el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a través de futurs annexos al present 
conveni. 
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, farà 
una aportació econòmica que permeti el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar a través de 
conveni. 
 
La Fundació Bancària “la Caixa” farà una aportació econòmica que permeti el sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar 
a través de futurs annexos al present
 
La Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona farà una aportació 
consistent en aliments en espècies donats per empreses alimentàries que tindran sempre el 
caràcter gratuït i que en cap cas podran ser objecte de pagament pels 
quantitat definitiva variarà en funció de la disponibilitat d’aliments de cada exercici. Els 
aliments donats s’empraran per garantir l’entrega gratuïta que s’especifica al paràgraf segon 
del pacte 5è i hauran d’especificar el caràcter grat
la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona col·laborarà en la cessió 
de l’ús d’una furgoneta per al transport d’aliments cada cop que es precisi i d’acord amb la 
seva disponibilitat.  
 
Càritas Diocesana de Girona farà una aportació econòmica i una aportació consistent en 
aliments en espècies donats per empreses alimentàries, persones particulars i campanyes 
específiques de recollida d’aliments en el marc del projecte; a més gestionarà el fin
de les entitats, i garantirà la direcció tècnica del projecte.
Les aportacions econòmiques es poden incrementar, si les necessitats de despeses de 
funcionament del CDA ho requereixen, en la quantitat que estipuli cadascun dels socis i 
segons disponibilitat pressupostària.
  
Cinquè. COMPROMISOS DE L’ENTITAT GESTORA. 
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Tercer. IMPLANTACIÓ TERRITORIAL.   

El projecte Centre de Distribució d’Aliments s’implementarà en 10 municipis de les comarques 
t a criteris de població, representativitat territorial, problemàtica social, 

interès i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials del municipi. Els municipis 
són Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Banyoles, Torroell
Roses i Santa Coloma de Farners.  
Els ajuntaments o consells comarcals participants, signaran un conveni local amb Càritas 
Diocesana de Girona que permeti la implementació del projecte a nivell local, fent  esment dels 

es parts assumeixin.  

Quart. COMPROMISOS DE CADA ENTITAT PROMOTORA.   

Les entitats promotores d’aquest conveni es comprometen a recolzar el funcionament dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) durant l’any 2017 i 2018. Les entitats promotores 

portacions econòmiques i aportacions en espècie per tal de contribuir al sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte. Les aportacions de cadascuna de les entitats 
s’especificaran en annexos anuals o bianuals al present conveni. 

ll, Afers Socials i Famílies de la Generalitat preveurà una aportació 
econòmica que permeti col·laborar en el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a través de futurs annexos al present 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, farà 
una aportació econòmica que permeti el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar a través de futurs annexos al present 

La Fundació Bancària “la Caixa” farà una aportació econòmica que permeti el sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar 
a través de futurs annexos al present conveni. 

La Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona farà una aportació 
consistent en aliments en espècies donats per empreses alimentàries que tindran sempre el 
caràcter gratuït i que en cap cas podran ser objecte de pagament pels 
quantitat definitiva variarà en funció de la disponibilitat d’aliments de cada exercici. Els 
aliments donats s’empraran per garantir l’entrega gratuïta que s’especifica al paràgraf segon 
del pacte 5è i hauran d’especificar el caràcter gratuït amb una menció específica. Així mateix, 
la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona col·laborarà en la cessió 
de l’ús d’una furgoneta per al transport d’aliments cada cop que es precisi i d’acord amb la 

tas Diocesana de Girona farà una aportació econòmica i una aportació consistent en 
aliments en espècies donats per empreses alimentàries, persones particulars i campanyes 
específiques de recollida d’aliments en el marc del projecte; a més gestionarà el fin
de les entitats, i garantirà la direcció tècnica del projecte. 
Les aportacions econòmiques es poden incrementar, si les necessitats de despeses de 
funcionament del CDA ho requereixen, en la quantitat que estipuli cadascun dels socis i 

nibilitat pressupostària. 
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El projecte Centre de Distribució d’Aliments s’implementarà en 10 municipis de les comarques 
t a criteris de població, representativitat territorial, problemàtica social, 

interès i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials del municipi. Els municipis 
són Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Banyoles, Torroella de Montgrí, 

Els ajuntaments o consells comarcals participants, signaran un conveni local amb Càritas 
Diocesana de Girona que permeti la implementació del projecte a nivell local, fent  esment dels 

Les entitats promotores d’aquest conveni es comprometen a recolzar el funcionament dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) durant l’any 2017 i 2018. Les entitats promotores 

portacions econòmiques i aportacions en espècie per tal de contribuir al sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte. Les aportacions de cadascuna de les entitats 

ll, Afers Socials i Famílies de la Generalitat preveurà una aportació 
econòmica que permeti col·laborar en el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a través de futurs annexos al present 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, farà 
una aportació econòmica que permeti el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de 

futurs annexos al present 

La Fundació Bancària “la Caixa” farà una aportació econòmica que permeti el sosteniment i 
manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar 

La Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona farà una aportació 
consistent en aliments en espècies donats per empreses alimentàries que tindran sempre el 
caràcter gratuït i que en cap cas podran ser objecte de pagament pels beneficiaris. La 
quantitat definitiva variarà en funció de la disponibilitat d’aliments de cada exercici. Els 
aliments donats s’empraran per garantir l’entrega gratuïta que s’especifica al paràgraf segon 

uït amb una menció específica. Així mateix, 
la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona col·laborarà en la cessió 
de l’ús d’una furgoneta per al transport d’aliments cada cop que es precisi i d’acord amb la 

tas Diocesana de Girona farà una aportació econòmica i una aportació consistent en 
aliments en espècies donats per empreses alimentàries, persones particulars i campanyes 
específiques de recollida d’aliments en el marc del projecte; a més gestionarà el finançament 

Les aportacions econòmiques es poden incrementar, si les necessitats de despeses de 
funcionament del CDA ho requereixen, en la quantitat que estipuli cadascun dels socis i 



 

Càritas Diocesana de Girona es compromet a gestionar el projecte d’acord amb l’orientació 
estratègica definida en aquest conveni, en el projecte marc i altres documents de treball 
acordats per les parts i d’acord amb les especificacions que es pactin a cada municipi 
participant.  
 
Càritas impulsarà l’acord entre les entitats promotores, convocarà les reunions de coordinació 
necessàries, elaborarà el pressupost anual i la liquidació del 
Càritas Diocesana de Girona, en representació de la resta d’entitats signants d’aquest 
conveni, establirà convenis de col·laboració amb ajuntaments, entitats locals i altres entitats 
socials del territori. Aquests convenis vetllaran per a que
efectiu el compromís de facilitar un local en condicions on ubicar el projecte i assumeixin el 
cost de permís d’obertura,  lloguer i subministraments, així com que assignin una partida 
econòmica suficient pel projecte a 
 
Càritas Diocesana de Girona promourà que els ajuntaments i entitats del municipi articulin els 
seus programes d’assistència alimentària per garantir que el Centre de Distribució d’Aliments 
esdevé un instrument que millora la política global d’atenció social primària. A tal fi, es 
mantindrà la coordinació amb Càritas per tal de vetllar per l’aplicació dels criteris recollits en el 
reglament de règim intern del CDA. 
 
Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
 
S’estableix una comissió de seguiment formada per representats de cada part signant 
d’aquest conveni, que es reunirà amb caràcter ordinari 2 cops l’any i, amb caràcter 
extraordinari, cada cop que una de les parts ho sol·liciti. La primera trobada tractarà sobre la 
presentació de la memòria, la liquidació del pressupost de l’any anterior, la presentació del nou 
pressupost i la signatura del conveni marc anual. La segona trobada es presentarà el 
seguiment anual del projecte i la planificació del pressupost de l’any següe
 
La comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i farà un seguiment del projecte 
CDA i els punts de servei previstos o en funcionament.
Igualment es crearà una comissió local a cada municipi on s’implementi el projecte. La seva 
composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern seran definits pels 
ajuntaments i entitats locals participants.   

 

Setè. JUSTIFICACIÓ, VERIFICACIÓ I CONTROL DE LES  S UBVENCIONS.
 
JUSTIFICACIÓ. Càritas Diocesana de Girona haurà de presentar 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el compte justificatiu i les 
factures originals que siguin necessaris en funció dels convenis de col·laboració i altres 
compromisos assumits amb els ajuntaments
que es descriuen en l’apartat cinquè d’aquest conveni.
 
Càritas Diocesana de Girona posarà a disposició de les entitats signants del conveni un 
compte justificatiu del total del cost del projecte. 
 
VERIFICACIÓ I CONTROL. Els signants del present conveni es reserven la facultat de 
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de la inversió, la qual des del seu inici té la considera
REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l’art. 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de desembre. General de subvencions,  i  l’Or
Subvencions de la Diputació de Girona
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Càritas Diocesana de Girona es compromet a gestionar el projecte d’acord amb l’orientació 
estratègica definida en aquest conveni, en el projecte marc i altres documents de treball 

dats per les parts i d’acord amb les especificacions que es pactin a cada municipi 

Càritas impulsarà l’acord entre les entitats promotores, convocarà les reunions de coordinació 
necessàries, elaborarà el pressupost anual i la liquidació del pressupost.   
Càritas Diocesana de Girona, en representació de la resta d’entitats signants d’aquest 
conveni, establirà convenis de col·laboració amb ajuntaments, entitats locals i altres entitats 
socials del territori. Aquests convenis vetllaran per a que els ajuntaments participants facin 
efectiu el compromís de facilitar un local en condicions on ubicar el projecte i assumeixin el 
cost de permís d’obertura,  lloguer i subministraments, així com que assignin una partida 
econòmica suficient pel projecte a nivell local per compra d’aliments necessaris. 

Càritas Diocesana de Girona promourà que els ajuntaments i entitats del municipi articulin els 
seus programes d’assistència alimentària per garantir que el Centre de Distribució d’Aliments 

nt que millora la política global d’atenció social primària. A tal fi, es 
mantindrà la coordinació amb Càritas per tal de vetllar per l’aplicació dels criteris recollits en el 
reglament de règim intern del CDA.  

Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.   

una comissió de seguiment formada per representats de cada part signant 
d’aquest conveni, que es reunirà amb caràcter ordinari 2 cops l’any i, amb caràcter 
extraordinari, cada cop que una de les parts ho sol·liciti. La primera trobada tractarà sobre la 

sentació de la memòria, la liquidació del pressupost de l’any anterior, la presentació del nou 
pressupost i la signatura del conveni marc anual. La segona trobada es presentarà el 
seguiment anual del projecte i la planificació del pressupost de l’any següent. 

La comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i farà un seguiment del projecte 
CDA i els punts de servei previstos o en funcionament. 
Igualment es crearà una comissió local a cada municipi on s’implementi el projecte. La seva 

ó i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern seran definits pels 
ajuntaments i entitats locals participants.    

Setè. JUSTIFICACIÓ, VERIFICACIÓ I CONTROL DE LES  S UBVENCIONS.

Càritas Diocesana de Girona haurà de presentar a Dipsalut i al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el compte justificatiu i les 
factures originals que siguin necessaris en funció dels convenis de col·laboració i altres 
compromisos assumits amb els ajuntaments, entitats locals i altres entitats socials del territori, 
que es descriuen en l’apartat cinquè d’aquest conveni. 

Càritas Diocesana de Girona posarà a disposició de les entitats signants del conveni un 
compte justificatiu del total del cost del projecte.  

VERIFICACIÓ I CONTROL. Els signants del present conveni es reserven la facultat de 
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de la inversió, la qual des del seu inici té la considera
REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l’art. 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de desembre. General de subvencions,  i  l’Ordenança  General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
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Càritas Diocesana de Girona es compromet a gestionar el projecte d’acord amb l’orientació 
estratègica definida en aquest conveni, en el projecte marc i altres documents de treball 

dats per les parts i d’acord amb les especificacions que es pactin a cada municipi 

Càritas impulsarà l’acord entre les entitats promotores, convocarà les reunions de coordinació 
 

Càritas Diocesana de Girona, en representació de la resta d’entitats signants d’aquest 
conveni, establirà convenis de col·laboració amb ajuntaments, entitats locals i altres entitats 

els ajuntaments participants facin 
efectiu el compromís de facilitar un local en condicions on ubicar el projecte i assumeixin el 
cost de permís d’obertura,  lloguer i subministraments, així com que assignin una partida 

nivell local per compra d’aliments necessaris.  

Càritas Diocesana de Girona promourà que els ajuntaments i entitats del municipi articulin els 
seus programes d’assistència alimentària per garantir que el Centre de Distribució d’Aliments 

nt que millora la política global d’atenció social primària. A tal fi, es 
mantindrà la coordinació amb Càritas per tal de vetllar per l’aplicació dels criteris recollits en el 

una comissió de seguiment formada per representats de cada part signant 
d’aquest conveni, que es reunirà amb caràcter ordinari 2 cops l’any i, amb caràcter 
extraordinari, cada cop que una de les parts ho sol·liciti. La primera trobada tractarà sobre la 

sentació de la memòria, la liquidació del pressupost de l’any anterior, la presentació del nou 
pressupost i la signatura del conveni marc anual. La segona trobada es presentarà el 

nt.  

La comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i farà un seguiment del projecte 

Igualment es crearà una comissió local a cada municipi on s’implementi el projecte. La seva 
ó i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern seran definits pels 

Setè. JUSTIFICACIÓ, VERIFICACIÓ I CONTROL DE LES  S UBVENCIONS. 

a Dipsalut i al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el compte justificatiu i les 
factures originals que siguin necessaris en funció dels convenis de col·laboració i altres 

, entitats locals i altres entitats socials del territori, 

Càritas Diocesana de Girona posarà a disposició de les entitats signants del conveni un 

VERIFICACIÓ I CONTROL. Els signants del present conveni es reserven la facultat de 
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l’art. 37 de la Llei 

denança  General de 



 

 
Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
 
La vigència d’aquest conveni és fins al dia 31 de desembre de 2018 sens perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació  de le
del mateix.  
 
Novè. INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES.
 
Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni 
de forma amistosa mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió p
En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, ambdues parts renuncien als seus furs 
respectius, en cas que en tinguessin, i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la 
ciutat de Girona.         
 
I en prova de conformitat l
exemplar, en el lloc i data ensementat en l’encapçalament del mateix.
 
Per la Generalitat de Catalunya 
 
Honorable Sra. Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies 
Per la Fundació Bancària “la Caixa”
 
 
Sr. Josep Blanch Maurel 
Director de Banca d'Institucions de Girona
 
Per Càritas Diocesana de Girona
 
L’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor 
Francesc Pardo i Artigas 
President 
 
 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
No n’hi ha cap. 
 
 
12. Precs i preguntes  

 
La vocal senyora Cantenys pregunta sobre la possibilitat d’obrir una línia de 
finançament de les despeses de socorrisme a les piscines municipals tal i com es fa 
en el cas dels municipis costaners.
 
El president és conscient de les despeses que suposa aquest serv
s’estudiarà però que dependrà de la disponibilitat de recursos.

 
 
No hi ha més intervencions. 
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Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.   

La vigència d’aquest conveni és fins al dia 31 de desembre de 2018 sens perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació  de le

Novè. INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES.   

Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni 
de forma amistosa mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió p
En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, ambdues parts renuncien als seus furs 
respectius, en cas que en tinguessin, i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la 

I en prova de conformitat les parts intervinents signen aquest conveni, per quintuplicat 
exemplar, en el lloc i data ensementat en l’encapçalament del mateix. 

Per la Generalitat de Catalunya  

Honorable Sra. Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i 

Per Dipsalut 
 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas
President 

Per la Fundació Bancària “la Caixa” 

Director de Banca d'Institucions de Girona 

Per la Fundació Privada Banc dels Aliments 
de les Comarques de Girona,  
 
Sr. Frederic Gómez i Pardo
President 
 

Per Càritas Diocesana de Girona 

L’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor 

 
 
 
 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

 

l senyora Cantenys pregunta sobre la possibilitat d’obrir una línia de 
finançament de les despeses de socorrisme a les piscines municipals tal i com es fa 
en el cas dels municipis costaners. 

El president és conscient de les despeses que suposa aquest serv
s’estudiarà però que dependrà de la disponibilitat de recursos. 

No hi ha més intervencions.  
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La vigència d’aquest conveni és fins al dia 31 de desembre de 2018 sens perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació  de les previsions 

Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni 
de forma amistosa mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió promotora. 
En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, ambdues parts renuncien als seus furs 
respectius, en cas que en tinguessin, i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la 

es parts intervinents signen aquest conveni, per quintuplicat 

Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 

Per la Fundació Privada Banc dels Aliments 
de les Comarques de Girona,   

Pardo 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria  

l senyora Cantenys pregunta sobre la possibilitat d’obrir una línia de 
finançament de les despeses de socorrisme a les piscines municipals tal i com es fa 

El president és conscient de les despeses que suposa aquest servei i manifesta que 



 

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

El secretari 
Josep M. Corominas i Barnad as Jordi Batllori i Nouvilas
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  


