Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2017_2446_A0101
_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 14 de desembre de
2017. Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/15
5
Ordinària
rdinària
14 de desembre
des
de 2017
De les 12:00
12
a les 12:30 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Gisela Saladich i Parés
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Excusen la seva absència els vocals senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert
Gómez i Casas, senyor Albert Piñeira i Brosel i senyor Lluc Salellas i Vilar.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/14, del dia
14 de novembre de 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 5_2017_1893_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a Ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la demarcació
de Girona per a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASI)
6. Exp. 19_2017_1785_X0101 – Proposta
posta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats no lucratives de la demarcació de Girona per a la
realització de projectes de cooperació internacional (COOP)
7. Exp. 19_2017_2431_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció exclosa
de concurrència
urrència pública a la Fundació Privada La Marató de TV3 per a les
despeses de les sessions informatives de les malalties que tractarà el programa
de televisió i ràdio La Marató 2017
8. Exp. 3_2017_2404_X0101 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions
ncions de Dipsalut per a l’any 2018
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
10. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/14,
2017/14 del
dia 14 de novembre de 2017, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2017/14, del dia 14 de
d novembre de 2017, que ha estat lliurat prèviament als
assistents.
2. Informació de la Presidència
El president informa de la roda de premsa que va organitzar Dipsalut a Borrassà per
valorar i donar a conèixer l’evolució de la planta de desnitrificacio de l’aigua potable
instal·lada al municipi.
També valora positivament la presència de Dipsalut al congrés de salut pública que
va tenir lloc a Berlín.
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Posteriorment, explica que s’estan mantenint converses amb la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el
Baix Ter per tal de continuar col·laborant però introduint
introduint canvis jurídics, administratius
i legals.
Per finalitzar, informa que l’alcaldessa de La Jonquera va traslladar a l’Organisme
l’
la
situació en què es troba el municipi i els refugiats que es concentren al voltant de la
frontera i que, tot i el suport de Creu Roja i d’altres entitats, és necessari disposar de
més recursos per donar resposta a les necessitats actuals. El president comunica que
es vol donar suport a la seva petició.
3. Informació de la Gerència
No hi ha res per comentar.
4. Donar compte dels Decrets
D
signats per la Presidència
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

589

02/11/2017

Subvencions

2017_1116

590

02/11/2017

Contractació

2017_1837

591

02/11/2017

GAiE

2017_2379

592

07/11/2017

Règim intern

2017_2355

593

10/11/2017

Subvencions

2017_1352

594

10/11/2017

Subvencions

2017_1496

595

10/11/2017

Subvencions

2017_1747

Resum
Concedir a l’Albera Salut SLP una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del projecte
“Promoció de la Salut i Salut Comunitària des del Cap de Peralada 2017-2018”,
2017
per un import de vint mil
euros (20.000,00 €).
Decret d’ adjudicació del contracte del servei de consultoria estratègica en organització
organitza
i optimització de
processos i en tecnologies de la informació, focalitzada en programari lliure a MEDITERRANEAN
CONSULTING BARCELONA SL per un import màxim de VUITANTA
VUITANTA-UN
UN MIL EUROS (81.000,00€
(81.000,00 ) més
DISSET MIL DEU EUROS (17.010,00 €) en concepte d’IVA, fent un total de NORANTA-VUIT
NORANTA
MIL DEU
EUROS (98.010,00 €), amb un termini d’execució de tres anys
Contractar l’empresa Quirón Prevención SLU per a portar a terme el servei integral de prevenció de riscos
laborals, incloent la modalitat de vigilància de la salut i la realització d’un estudi de riscos psicosocials, del
personal de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per un període de
12 mesos, per import màxi
màxim de quatre mil dos-cents setanta-vuit
vuit euros amb deu cèntims (4.278,10 €), IVA
no inclòs
Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la convocatòria de vaga general. Girona. Personal de
Dipsalut.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Pals i minorar
minorar-la
la d’un import de nou mil trescents
setanta
setanta-un euros amb quaranta-dos cèntims (9.371,42 €) a un import de nou mil setanta-quatre
setanta
euros amb
cinquanta
cinquanta-dos cèntims ( 9.074,52 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada per la Gerència
Ger
Territorial
ICS de Girona, per al finançament de la formació de professionals en el Programa “Nens en moviment”, amb
un pressupost de cinc mil quaranta euros (5.040,00 €), atès
ès que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en una
de les convocatòries de subvencions de Dipsalut del 2017 a la qual podria optar, concretament en la línia de
concurrència pública per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i
social a la demarcació de Girona, i per tant no estaria confo
conforme
rme amb els supòsits establerts en l’article 22.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte Inserció sociolaboral
sociolab
d’usuaris de
serveis socials d’atenció especial, a l’Ajuntament d’Anglès i minorar
minorar-la
la d’un import de sis mil euros (6.000,00
€) a un import de cinc mil sis
sis-cents
cents nou euros amb onze cèntims (5.609,11€),
(5.609,11 d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general d
de subvencions de la Diputació de Girona.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

596

10/11/2017

Subvencions

2017_1759

597

10/11/2017

Contractació

2017_1889

598

10/11/2017

Règim intern

2017_2104

599

10/11/2017

Subvencions

2017_2348

600

10/11/2017

Subvencions

2017_2369

601

13/11/2017

Subvencions

2016_0955

602

13/11/2017

Règim intern

2017/2397

603

13/11/2017

Subvencions

2017_0648

Resum
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte d’inclusió de menors
me
en situació
de vulnerabilitat, a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i minorar
minorar-la
la d’un import de set mil vuit-cents
vuit
vuitantavuit euros (7.888,00 €) a un import de set mil vuit-cents seixanta-sis
sis euros amb cinquantaquatre cèntims
(7.866,54 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret convalidació de la despesa corresponent al servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables de les comarques de l’Alt Empordà i el Ripollès. LE 2017/82. Consell Esportiu de l’Alt
Empordà i Consell Comarcal del Ripollès per import de SETZE MIL DOSCENTS TRENTA-SIS
TRENTA
EUROS
(16.236,00 €).
Decret d’aprovació del procediment selectiu especial per a l’accés a places de l’Escala d’administració
general de la plantilla de funcionaris de Dipsalut. Girona. Personal laboral fix.
Concedir a l’Ajuntament de Flaçà la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar reformes als vestuaris del Camp de futbol
municipal i piscina per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de catorze mil nou
euros (14.009,00 €)
Desestimar la sol·licitud de subvenció per l’adequació de la zona acopi de material o contenidors
co
de residus
al cementiri municipal a l’Ajuntament de Lloret de Mar d’acord amb el tercer punt de les bases de
subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut per a l’any 2017, publ
publicades
icades en el BOP de Girona núm. 31, el 14 de febrer de 2017, atès que no ha
obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Revocar la subvenció concedida al Consorci Sant Gregori, per a la realització de congressos,
congressos simposis i
jornades relacionats en l’àmbit de la salut i social, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Nomenar, amb caràcter de funcionària interina, per necessitat inajornable, la senyora SMC en atenció al que
disposen el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entit
entitats
ats locals, perquè presti els seus serveis com a tècnica de contractació de l’Àrea de Gestió
Administrativa i Econòmica fins a la provisió reglamentària definitiva del lloc de treball.
Decret de l’aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot
d’Ol per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions per a l’any 2017 (LE 2017/21). Olot. Ajuntament d’Olot
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

604

13/11/2017

Subvencions

2017_1042

Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada per l’Associació
l’As
Escenaris
Especials per al finançament de les despeses del projecte “Teatre amb persones en risc d’exclusió social”,
amb un pressupost de quaranta
quaranta-nou mil tres-cents quaranta-dos
dos euros (49.342,00 €), atès que l’objecte de la
sol·licitud encaixaria en una de les convocatòries de subvencions de Dipsalut del 2017 a la qual podria optar,
concretament en la línia de concurrència pública per a la realització de congressos, simposis, jornades i
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Giro
Girona

605

13/11/2017

Subvencions

2017_1085

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pals, per les despeses d’inversió en equipaments dels
consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.

606

13/11/2017

Subvencions

2017_1235

607

13/11/2017

Subvencions

2017_1245

608

13/11/2017

Subvencions

2017_1495

609

13/11/2017

Subvencions

2017_1498

610

13/11/2017

Subvencions

2017_1565

611

13/11/2017

Subvencions

2017_1623

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, per les despeses
d
d’inversió en
equipaments dels consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Alp, per les despeses d’inversió en equipaments
equipamen dels
consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, per al 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, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cornellà de Terri, per al 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, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Celrà, per al 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, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Camprodon, per al suport econòmic als ajuntaments de la
demarcació d
de
e Girona per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, atès que no ha presentat la documentació justific
justificativa
ativa requerida.
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Unitat

Expedient

Resum

612

Data
aprovació
13/11/2017

Règim intern

2017_1845

613

13/11/2017

Subvencions

2017_2352

Decret de finalització del conveni de pràctiques d’integració laboral amb Astrid 21. Girona. EB,H.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i minorar-la
minorar d’un import de
vuit
vuit-cents vint-i-un euros amb vint cèntims (821,20 €) a un import de set-cents
set
noranta-set euros amb
noranta
noranta-vuit cèntims (797,98 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

614

13/11/2017

Règim intern

2017_2396

615

13/11/2017

Règim intern

2017_2398

616

13/11/2017

Règim intern

2017_2399

617

15/11/2017

Règim intern

2017_0152

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2017. Girona. AL,L.

618

15/11/2017

Agaie

2017_0227

Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) les sol·licituds de renovació de les targetes
T--CAT
CAT a nom dels empleats i empleades següents: PBA, GBR, PCS, FXAP, AFG, DFJ i presentar també la
sol·licitud de baixa de les targetes T
T-CAT a nom dels empleats i empleades següents: FDG, GHD
G
i XTM.

619

15/11/2017

Règim intern

2017_0446

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2017. Girona. VG,M.

2017_1093

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió de
d Girona per les
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals a l’Ajuntament de Flaçà i minorar-la
minorar d’un import
de mil vuit
vuit-cents vint-i-un euros amb noranta-nou cèntims (1.821,99 €) a mil cinc-cents
cinc
vuitanta euros amb
seixanta
seixanta-quatre cèntims (1.580,64 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

Núm.

620

15/11/2017

Subvencions

Nomenar la senyora MGM funcionària interina de Dipsalut i adscriure
adscriure-la
la al lloc de treball de técnica
té
de
fiscalització i comptabilitat de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, amb efectes a partir del dia 6 de
novembre de 2017.
Suspendre, per acord mutu de les parts, el contracte laboral temporal signat per la senyora SMC,
S
d’acord
amb el que estableix l’article 45 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (BOE 24/10/2015).
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora SMC,
S
tècnica de
contractació 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 Tre
Treballadors,
balladors, 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 administracions públiques de Catalu
Catalunya.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

621

15/11/2017

Subvencions

2017_1099

622

15/11/2017

Subvencions

2017_1304

623

15/11/2017

Subvencions

2017_2090

624

17/11/2017

Subvencions

2016_1653

625

17/11/2017

Subvencions

2017/2403

626

17/11/2017

Subvencions

2017_0219

627

17/11/2017

Règim intern

2017_2394

628

21/11/2017

Subvencions

2017_0174

Resum
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió
demarcadi de Girona per les
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals a l’Ajuntament de Cistella i minorar-la
minorar d’un import
de mil dos
dos-cents vuit euros amb setanta-sis cèntims (1.208,76 €) a mil cent trenta euros amb noranta-tres
noranta
cèntims (1.130,93 €),
), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió de Girona per les
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals a l’Ajuntament de Mollet de Peralada i minorar-la
minorar
d’un import de mil vuit
vuit-cents vint-i-un euros amb noranta-vuit
vuit cèntims (1.821,98 €) a mil cent seixanta-un
euros amb nou cèntims (1.161,09 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Concedir a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Punt de
Salut Jove”, per un import de vint mil euros (20.000,00 €)
Estimar el recurs de reposició presentat per la Fundació Jaume Casademont el 25 de novembre de 2016 a la
resolució de la Presidència de Dipsalut de 21 d’octubre de 2016, atès que queden justificats els motius per
poder atorgar una sol·licitud exclosa de concurrència i concedir-lili una subvenció exclosa de concurrència
pública per al projecte “Beques Jaume Casademont”, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003,
de 17 novembre, general de subvencions, per un import de deu mil euros (10.000,00 €)
Concedir a l’Ajuntament de Girona la subvenció exclosa de concurrència prevista amb caràcter nominatiu al
pressupost de Dipsalut de 2017 pel projecte Centre Jove de Salut Integral, de conformitat amb l’article 22.2.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per un import de quaranta mil euros
(40.000,00 €)
Concedir a l’Ajuntament de Mieres la quantitat de mil doscents noranta-un
noranta
euros (1.291,00 €) en concepte de
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG 2017/9.
Establir els imports corresponents a l’assignació individual del complement de productivitat per a l’any en
curs, segons els nivells de valoració (adequada, superior i excel·lent) establerts als criteris de distribució del
complement de productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut
Concedir a l’Ajuntament de Montagut i Oix la quantitat de tres mil tres
tres-cents
cents setanta-sis
setanta
euros (3.376,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/1.

10_2017_2446_A0101
10_2017_
– Pàg. 8

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

629

21/11/2017

Subvencions

2017_0175

Concedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal la quantitat de dos mil sis
sis--cents setanta euros (2.670,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/2.

630

21/11/2017

Subvencions

2017_0178

Concedir a l’Ajuntament de Tortellà la quantitat de tres mil vuitcents noranta-dos
noranta
euros (3.892,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/3.

631

21/11/2017

Subvencions

2017_0191

Concedir a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres la quantitat de mil nou-cents
nou
vint-i-un euros (1.921,00 €)
en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017.
SIG 2017/4.

632

21/11/2017

Subvencions

2017_0196

Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols la quantitat de sis mil sis-cents
sis
seixanta-nou euros
(6.669,00 €) en concepte de suport econòmic
òmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de
Dipsalut 2017. SIG 2017/9.

633

21/11/2017

Subvencions

2017_0200

634

21/11/2017

Subvencions

2017_0248

635

21/11/2017

Subvencions

2017_0328

636

21/11/2017

Subvencions

2017_0398

637

21/11/2017

Subvencions

2017_0418

638

21/11/2017

Subvencions

2017_0434

Concedir a l’Ajuntament de Sales de Llierca la quantitat de vuit
vuit-cents
cents trenta-dos
trenta
euros (832,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/8.
Concedir a l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles la quantitat de quatre mil sis-cents
sis
seixanta-tres euros
(4.663,00 €) en concepte de suport econòmic
òmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de
Dipsalut 2017. SIGMA 2017/10
Concedir a l’Ajuntament de Beuda la quantitat de mil dos
dos-cents
cents setanta-sis
setanta
euros (1.276,00 €) en concepte
de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIGMA
2017/11.
Concedir a l’Ajuntament de Besalú la q
quantitat de nou mil quaranta-cinc
cinc euros (9.045,00 €) en concepte de
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG 2017/12
Concedir a l’Ajuntament d'Argelaguer la quantitat de dos mil tres
tres-cents
cents seixanta dos euros (2.362,00
(2.36
€) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/14
Concedir a l’Ajuntament de La Vall d'en Bas la quantitat de deu mil cent quatre euros (10.104,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/16.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

639

21/11/2017

Subvencions

2017_0437

Concedir a l’Ajuntament de Santa Pau la quantitat de quatre mil cent noranta-tres
noranta
euros (4.193,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/17

640

21/11/2017

Subvencions

2017_0541

Concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol la quantitat de mil cinc
cinc-cents
cents cinquanta-cinc
cinquanta
euros (1.555,00 €) en
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG
2017/19.

641

21/11/2017

Tresoreria

2017_2351

Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Ultramort
d’Ultram

642

21/11/2017

Contractació

2017_2373

Contractar l’empresa Idiomas Girona SL (Kensington School) per a realitzar el servei de formació en anglès
per al personal de Dipsalut 2017
2017-2018,
2018, entre el 31 d’octubre de 2017 i el 19 de juny de 2018 per l’import
màxim de dos mil vuit
vuit-cents vint euros (2.820,00 €), exempts d’IVA

643

21/11/2017

Règim intern

2017_2400

Aprovar el text del conveni de pràctiques entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
Diput
de
Girona (Dipsalut) i la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21, per tal que l’estudiant
CVA realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

644

23/11/2017

Subvencions

2017_0399

Concedir a l’Ajuntament de Les Preses la quantitat de sis mil cent vint
vint-i-dos euros (6.122,00 €) en concepte
de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017/13.

645

23/11/2017

Subvencions

2017_0422

646

23/11/2017

Subvencions

2017_1084

647

23/11/2017

Subvencions

2017_1096

Concedir a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca la quantitat de dos mil vuit-cents
vuit
vuitanta sis euros
(2.886,00 €) en concepte de suport econòmic
òmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de
Dipsalut 2017/15.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament
fun
ordinari
dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Fontcoberta i minorar
minorar-la
la d’un import de nou-cents
nou
disset euros amb
quinze cèntims (917,15 €) a un import de set-cents noranta-nou
nou euros amb cinquanta-sis
cinquanta
cèntims (799,56€),
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari
dels consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Navata i minorar-la
minorar d’un import
de mil vuit
vuit-cents trenta-quatre euros amb trenta cèntims (1.834,30€)
€) a mil vuit-cents
vuit
vint-i-sis euros amb
setanta
setanta-tres cèntims (1.826,73€),
€), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

648

23/11/2017

Subvencions

2017_1132

649

23/11/2017

Subvencions

2017_1187

650

23/11/2017

Subvencions

2017_1280

651

23/11/2017

Subvencions

2017_1699

652

23/11/2017

Subvencions

2017_1789

653

24/11/2017

Règim intern

2017_0245

654

24/11/2017

Règim intern

2017_0245

655

24/11/2017

Subvencions

2017_0570

656

24/11/2017

Subvencions

2017_0645

Resum
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despe
despeses
ses derivades del funcionament ordinari
dels consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Masarac i minorar-la
minorar d’un import
de mil quatre
quatre-cents seixanta-set euros amb quaranta-quatre
quatre cèntims (1.467,44€)
(1.467,44 a mil tres-cents vuitanta-un
euros amb vint
vint-i-dos cèntims (1.381,22€),
€), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de
Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament
fun
ordinari
dels consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Garriguella i minorarla d’un
import de mil vuit
vuit-cents trenta-quatre
quatre euros amb trenta cèntims (1.834,30 €) a mil tres-cents seixanta-set
euros amb vuitanta
vuitanta-quatre cèntims (1.367,84 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament
funciona
ordinari
dels consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Girona i minorar-la
minorar d’un import
de mil vuit
vuit-cents trenta-quatre euros amb trenta cèntims (1.834,30 €) a mil vuit-cents
vuit
deu euros amb dos
cèntims (1.810,02 €), d’acord
rd amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Concedir al Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona una subvenció exclosa de concurrència
pública per al finançament del projecte de formació de professionals d’infermers i infermeres en promoció de
la salut, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per un import de deu
mil euros ( 10.000,00 €)
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte Formació en llengua i
alfabetització amb dones adultes immigrades, a l’Associació Dota. Dones per la formació, el treball i
l’autoocupació i minorar-la d’un import de quatre-cents seixanta-un
un euros amb catorze cèntims (461,14 €) a
un import de tres
tres-cents cinquanta euros amb vuitanta-un
un cèntims (350,81 €), d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis dels empleats. Girona.
Personal de Dipsalut.
Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials de salut. Girona. Personal de Dipsalut.
Concedir a l’Ajuntament de Riudaura la quantitat de mil siscents divuit euros (1.618,00 €) en concepte de
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017. SIG 2017/20.
Decret d’aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament
l’
de Girona per a
l’execució del Pla Anual d’Actuacions per a l’any 2017 (LE 2017/20). Girona. Ajuntament de Girona
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Data
aprovació

Unitat

Expedient

657

24/11/2017

Subvencions

2017_1497

658

24/11/2017

Subvencions

2017_1676

659

24/11/2017

Règim intern

2017_1828

Decret de modificació de l’acumulació de funcions de gestió de subvencions d’Acció Social. Girona. OR,G.

660

24/11/2017

Règim intern

2017_1829

Decret de modificació de l’acumulació de funcions de gestió de subvencions d’Acció Social. Girona. O,M.

661

24/11/2017

Règim intern

2017_1835

Decret de modificació de l’acumulació de funcions de projectes formatius. Girona. LR,A.
LR,

662

24/11/2017

Règim intern

2017_1836

Decret de modificació de l’acumulació de funcions de projectes formatius. Girona. RMC,E.

663

24/11/2017

Règim intern

2017_2413

Decret relatiu al pagament del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. HD,G.

664

28/11/2017

Subvencions

2017_0197

665

28/11/2017

Intervenció

2017_0323

666

28/11/2017

Règim intern

2017_0480

Resum
Concedir al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública
públ
per al
finançament del projecte de formació de professionals farmacèutics en promoció de la salut, de conformitat
amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per un import de deu mil euros (10.000,00 €)
Concedir al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, delegació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública per al finançament de projecte de formació de professionals psicòlegs en promoció de
la salut, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per un import de deu
mil euros (10.000,00 €)

Concedir a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la quantitat de quatre mil tres-cents
tres
noranta-vuit euros
(4.398,00 €) en concepte de suport econòmic
òmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de
Dipsalut 2017. SIG 2017/7.
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 8/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del
d
pressupost de l’exercici 2016, per un import total de vuitantados mil vuit-cents
vuit
trenta-quatre euros amb disset
cèntims (de 82.834,17 €) que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Els
romanents de crèdit s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost d’enguany, segons el detall figurant
a la llista que s’adjunta a l’expedient, amb el qual conforma un conjunt unitari.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de novembre de 2017. Girona.
Gir
LR,A.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

667

28/11/2017

Subvencions

2017_0520

668

28/11/2017

Subvencions

2017_0982

669

28/11/2017

Subvencions

2017_1143

670

28/11/2017

Subvencions

2017_1209

671

28/11/2017

Subvencions

2017_1342

672

673

28/11/2017

28/11/2017

Subvencions

Subvencions

Resum
Concedir a l’Ajuntament de La Vall de Bianya, la quantitat de quatre mil cent seixanta-nou
seixanta
euros (4.169,00 €)
en concepte de suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut
2017/18.
Concedir al Col·legi Oficial de Metges de Girona, amb NIF Q1766001J, una subvenció exclosa de
concu
concurrència
rrència pública per al finançament del projecte de formació de professionals metges en promoció de la
salut, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per un import de deu mil
euros ( 10.000,00 €).
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Palafrugell, i minorar-la
minorar d’un import de quinze mil
quaranta
quaranta-vuit euros amb vuitanta cèntims ( 15.048,80 €) a tretze mil set-cents
set
quatre euros amb seixanta-un
cèntims
èntims (13.704,61 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament
salvamen i socorrisme a les
platges de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de l’Escala i minorar-la
minorar d’un import de dinou mil set-cents
vint
vint-i-cinc euros (19.725,00 €) a divuit mil set-cents seixanta-dos
dos euros amb vuitanta cèntims (18.762,80 €),
d’acord amb l’a
l’article
rticle 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament
salvame i socorrisme a les
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Castell
Castell-Platja
Platja d’Aro, i minorar-la
minorar d’un import de trentasis mil cent setanta
setanta-quatre euros amb setanta-tres
tres cèntims (36.174,73 €) a trenta-quatre mil vuit-cents
seixanta
seixanta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (34.868,67 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.

2017_1358

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervencions
d’intervencion terapèutiques
a l’Associació EMAD Sant Feliu i minorar
minorar-la d’un import de tres mil sis-cents quaranta-dos euros amb catorze
cèntims (3.642,14 €) a un import de tres mil tres-cents vuitanta-dos
dos euros amb noranta-vuit
noranta
cèntims (3.382,98
€), d’acord amb l’art
l’article
icle 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

2017_1365

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i minorar-la
minorar d’un import de vint
mil vuit
vuit-cents cinquanta-dos euros amb trenta-vuit cèntims (20.852,38 €) a divuit mil tres-cents
tres
cinquanta
euros amb no
nou cèntims (18.350,09 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
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Data
aprovació

Unitat

Expedient

674

28/11/2017

Subvencions

2017_1375

675

28/11/2017

Subvencions

2017_1523

676

28/11/2017

Subvencions

2017_1613

677

28/11/2017

Subvencions

2017_1684

678

28/11/2017

Contractació

2017_2380

Resum
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervencions
d’intervenc
terapèutiques
a Viu Autisme, amb CIF G55156152, i minorar
minorar-la d’un import de nou-cents
cents deu euros amb cinquanta-tres
cinquanta
cèntims (910,53 €) a un import de cinc-cents trenta-quatre
quatre euros amb vuitanta-vuit
vuitanta
cèntims (534,88 €),
d’acord amb l’article 30 de l’Ord
l’Ordenança
enança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de l’actuació de promoció de la salut i hàbits
saludables a l’AMPA CEIP La Farga, i minorar
minorar-la
la d’un import de mil vuit-cents
vuit
quaranta-set euros amb vint
cèntims (1.847,20 €) a un import de mil set-cents cinquanta-vuit
vuit euros amb tretze cèntims (1.758,13 €),
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de
formació d’adults, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i minorar
minorar-la
la d’un import de cinc mil trenta-nou
trenta
euros amb quaranta
quaranta-vuit cèntims (5.039,48 €) a un import de quatre mil set-cents
set
setanta-set euros amb
quaranta
quaranta-sis cèntims (4.777,46 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Acceptar les al·legacions presentades per Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals S.L., el
15 de novembre de 2017, de les despeses d’import total de quaranta
quaranta-cinc
cinc mil vuit-cents
vuit
un euros amb trentaquatre cèntims ((45.801,34 €), tenint en compte la complexitat de la coproducció amb Anglaterra i del rodatge
que es va haver d’allargar perquè era obligat fer el seguiment dels protagonistes, que són persones amb
malalties mentals greus, d’acord amb l’informe de Gerència de data 22 de novembre de 2017.
Contractar l’empresa COMERCIAL PAPERERA SL, per a realitzar el subministrament de material d’oficina
per a Dipsalut, de l’01/10/2017 fins a la data de formalització del contracte licitat per la Diputació de Girona,
màxim fins 31/03/2017, per l’import de màxim de quatre mil eur
euros
os (4.000,00€),
(4.000,00 més vuit-cents quaranta euros
(840,00
(840,00€) en concepte d’IVA, que totalitzen quatre mil vuit-cents
cents quaranta euros (4.840,00€)
(4.840,00
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5. Exp. 5_2017_1893_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a Ajuntaments
Ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la
demarcació de Girona per a les inversions en equipaments dels centres
d’acció social (ASI)
El 8 d’agost de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 2017/11) va
aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de subvencions adreçades a
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en
equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona. El 16 d’agost de
2017 es van publicar al BOP de Girona núm. 156 les Bases reguladores i
posteriorment, el 22 d’agost de 2017, es va publicar la convocatòria al BOP de Girona
núm. 160.
El 13 de novembre de 2017, la tècnica d’Acció Social i el cap de l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut i Qualitat
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren en els
Annexos I i II han presentat les sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als
conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases
específiques reguladores
reguladores d’aquesta subvenció i a l’Annex III les sol·licituds
desestimades amb els motius que s’indiquen. A més que tots els beneficiaris que han
presentat sol·licitud declaren que es troben al corrent amb les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Soci
El dia 23 d’agost de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds i va
finalitzar el 20 de setembre de 2017.
La convocatòria preveu un import màxim per ajuntament o entitat de tres mil euros
(3.000,00 €), amb un percentatge màxim
m
sobre la base subvencionable, d’acord amb
els criteris següents:
•

Per a ajuntaments, el percentatge màxim sobre la base subvencionable es farà
seguint el criteri de nombre d’habitants, d’acord amb la taula següent:
Habitants
Fins a 1.500
De 1.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000
De 15.001 a 25.000
Més de 25.000

•

% sobre la base subvencionable
100%
90%
80%
70%
60%

Per a entitats sense finalitat lucrativa, el percentatge màxim sobre la base
subvencionable es farà en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior,
d’acord amb la taula següent:
Pressupost de l’entitat de l’any anterior
<10.000 €
Entre 10.000 € i 19.999 €
Entre 20.000 € i 39.999 €
Entre 40.000 € i 69.999 €
> 70.000 €

% sobre la base subvencionable
100%
90%
80%
70%
60%
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Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a mil euros
(1.000,00 €) s’aplicarà
à provisionalment una subvenció per aquesta quantitat (1.000,00
€), llevat que hagi sol·licitat menys import o que la base subvencionable sigui inferior
i
als mil euros (1.000,00 €).
S’han presentat 69 sol·licituds, 44 ajuntaments i 25 entitats sense finalitats lucratives.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació
l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores
reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
tesos aquests antecedents, i en d’acord amb les competències que li atribueixen els
Atesos
Estatuts de l’Organisme,
l’Organisme el Consell Rector de Dipsalut aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que consten en els Annexos I i II, les subvencions a
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social que es detallen.
detallen
Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria i que es detallen en
l’Annex III pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent vint-i-nou
vint nou mil dos-cents
dos
vint-i-sis
euros amb setanta-quatre
quatre cèntims (129.226,74 €)) a càrrec de les aplicacions del
pressupost de Dipsalut d’enguany que es detallen a continuació:
Aplicació
pressupostària

Import

Inversions en equipaments de caràcter
social per ajuntaments

4/3110/76201

79.326,95 €

Inversions en equipaments de caràcter

4/3110/78001

49.899,79 €
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social per ONL
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut),
(
), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar,
d’efec
com a
màxim, el 20 de febrer de 2018.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).

10_2017_2446
2446_A0101 – Pàg. 17

Annex I

Nº Expedient
Gral. Absis

AJUNTAMENTS

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
Subvenciona
ble Corregida

màxim
segons
pressupost
entitat 2016

Atorgat
final (1)

%
atorgat/b
ase
subvenci
onable

5_2017_2170
_X0203E02

Ajuntament
d'Aiguaviva

P1700200G

Despatx assistenta social i
educadora social del Consorci
d'acció Social del Gironès

1.078,11 €

100%

1.000,00 €

92,75%

5_2017_2243
_X0203E02

Ajuntament
d'Anglès

P1700800D

Mobiliari Centre de Serveis
Socials

3.850,22 €

80%

3.000,00 €

77,92%

5_2017_2268
_X0203E02

Ajuntament de
Besalú

P1702200E

Equip informàtic nou pel local
dstinat a Serveis Socials

1.673,00 €

90%

1.505,00 €

89,96%

5_2017_2178
_X0203E02

Ajuntament de
Calonge

P1703800A

Accessibilitat de l'edifici on
s'ubica l'àrea de serveis
socials

58.760,93 €

80%

3.000,00 €

5,11%

5_2017_2270
_X0203E02

Ajuntament de
Celrà

P1705400H

Instal·lació de climatització al
servei de Centre obert per
infants i adolescents.

3.289,75 €

80%

2.631,80 €

80,00%

5_2017_2317
_X0203E02

Ajuntament de
Cervià de Ter

P1705500E

Adquisicó i millora del
mobiliari.

3.463,02 €

100%

3.000,00 €

86,63%
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Conceptes no
subvencionables

5_2017_2131
_X0203E02

Ajuntament de
Cistella

P1705600C

Climatització sala i despatx
dels serveis socials

2.114,72 €

100%

2.114,72 €

100,00%

5_2017_2208
_X0203E02

Ajuntament de
Cornellà del
Terri

P1706100C

Mobiliari despatx serveis
socials

976,17 €

90%

878,55 €

90,00%

5_2017_2273
_X0203E02

Ajuntament de
Crespià

P1706300I

Instal·lació de mobiliari i
climatització al servei d'atenció
social i suport educatiu.

3.200,00 €

100%

3.000,00 €

93,75%

5_2017_2269
_X0203R02

Ajuntament
d'Espolla

P1707000D

Climatització despatx alcaldia
on es reuneixen assistnt social
i educadora

2.323,20 €

100%

2.323,20 €

100,00%

5_2017_2265
_X0203E02

Ajuntament
d'Esponellà

P1707100B

Inversions al Centre Social Cal
Baró

5.598,11 €

100%

3.000,00 €

53,59%

6.171,00 €

60%

3.000,00 €

48,61%

21.572,11 €

60%

3.000,00 €

13,91%

Instal·lació de 3 estructures de
fusta de gran tamany a les
sales del Centre Obert de
Santa Eugènia per facilitar
l'accés de material educatiu
Millora façana de l'Àrea de
Benestar i Família, instal·lació
de climatització a la zona de
treball

5_2017_2294
_X0203E02

Ajuntament de
Girona

P1708500B

5_2017_2297
_X0203E02

Ajuntament de
Lloret de Mar

P1710200E

5_2017_2301
_X0203E02

Ajuntament de
Maçanet de la
Selva

P1710900J

Inversions vàries en
l'equipament de l'edifici de
serveis socials del municipi.

2.130,00 €

80%

1.704,00 €

80,00%

5_2017_2171
_X0203E02

Ajuntament de
Mont-ras

P1711700C

Habilitació zona ajuntament
per concentrar els serveis
socials

2.800,00 €

90%

2.520,00 €

90,00%
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5_2017_2184
_X0203E02

Ajuntament de
Palafrugell

P1712400I

Millora en equipaments
(mobiliari) de l'Àrea de
Benestar Social i Ciutadania

3.683,86 €

70%

2.578,70 €

70,00%

5_2017_2318
_X0203E02

Ajuntament de
Palamós

P1712500F

Tanca de seguretat per ballar
l'espai exterior del Centre
Obert.

3.240,00 €

70%

2.268,00 €

70,00%

5_2017_2195
_X203E02

Ajuntament de
Porqueres

P1714600B

4 estufes local Joves i una
porta centre de serveis per a
gent gran

2.790,26 €

90%

2.511,23 €

90,00%

5_2017_2266
_X0203E02

Ajuntament de
Ribes de
Freser

P1715400F

Mobiliari noves habitacions a
la Residència Municipal per a
la Gent Gran de Ribes

13.533,85 €

90%

3.000,00 €

22,17%

1.350,00 €

90%

1.215,00 €

90,00%

3.300,00 €

100%

3.000,00 €

90,91%

Millora de mobiliari,
climatització i accessibilitat del
centre on es realitza
l'assessorament tècnic
d'atenció social
Adequació de la sala de
serveis socials. Adquisició de
mobiliari i adaptació de la sala
a les noves tecnologies.

5_2017_2222
_X0203E02

Ajuntament de
Riells i Viabrea

P1715500C

5_2017_2311
_X0203E02

Ajuntament de
Riumors

P1716000C

5_2017_2234
_X0203E02

Ajuntament de
Sant Feliu de
Guíxols

P1717000B

Millora i ampliació mobiliari
despatxos atenció Serveis
Socials

5.527,80 €

70%

3.000,00 €

54,27%

5_2017_2282
_X0203E02

Ajuntament de
Sant Hilari
Sacalm

P1717400D

Servei d'intervenció
socioeducativa no residencial
per a infants i adolescents.

3.034,74 €

80%

2.427,79 €

80,00%

5_2017_2199
_X0203E02

Ajuntament de
Sant Martí Vell

P1718200G

Bomba de calefacció per
centre de servei socials,
armaris i calaixos pel mateix
centre

3.149,03 €

100%

3.000,00 €

95,27%
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4 estufes local
joves

Millora espai cedit
al Pavelló (Banc
dels aliments)

5_2017_2235
_X0203E02

Ajuntament de
Sant Pere
Pescador

P1718700F

Compra i instal·lació de dos
aparells d'aire condicionar pels
despatxos dels Serveis Socials

1.949,31 €

90%

1.754,38 €

90,00%

5_2017_2201
_X0203E02

Ajuntament de
Santa Coloma
de Farners

P1719100H

Reforma i adequació edifici Ca
les Monges per ubicar les
oficines de Benestar Social

88.484,08 €

80%

3.000,00 €

3,39%

5_2017_2225
_X0203E02

Ajuntament de
Santa Pau

P1719600G

Obres d'inversió al centre
d'atenció bàsica d'acció social
del municipi de Santa Pau

4.395,00 €

90%

3.000,00 €

68,26%

5_2017_2141
_X0203E02

Ajuntament de
Sarrià de Ter

P1719800C

Activitats programa Respir

1.850,56 €

80%

1.480,45 €

80,00%

5_2017_2315
_X0203E02

Ajuntament de
la Tallada
d'Empordà

P1720700B

Rehabilitació, reforma i
adequació de les
dependencies dels serveis
socials de l'ajuntament.

4.813,90 €

100%

3.000,00 €

62,32%

5_2017_2263
_X0203E02

Ajuntament de
Torroella de
Montgrí

P1721200B

Compra d'aparells informàtics
per l'equip d'atenció social
primària

2.400,00 €

80%

1.920,00 €

80,00%

5_2017_2233
_X0203E02

Ajuntament de
Vidreres

P1722700J

Compra de mobiliari necessari
per a la nova oficina dels
servei socials municipals

9.099,44 €

80%

3.000,00 €

32,97%

5_2017_2134
_X0203E02

Ajuntament de
Vilafant

P1723500C

Recepció àrea de Serveis
Socials

1.948,51 €

80%

1.558,00 €

79,96%

5_2017_2259
_X0203E02

Ajuntament de
Vilajuïga

P1723700I

Adquisició de mobiliari i
aparells informàtics per als
serveis socials

1.936,13 €

100%

1.936,13 €

100,00%
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Annex II

ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVES
màxim
segons
pressupost
entitat 2016

Atorgat final
(1)

%
atorgat/ba
se
subvencio
nable

Nº Expedient
Gral. Absis

Entitat

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
Subvencion
able
Corregida

5_2017_2226
_X0203E02

Associació d'Ajuts
als Malalts
d'Alzheimer
Afectats AMA

G17468117

Furgoneta adaptada per
transport usuaris centre
de dia

21.760,99 €

60%

3.000,00 €

13,79%

5_2017_2249
_X0203E02

Associació de
Minusvàlids Físics
Associats

G17053208

Adquirir elements
necessaris Sala Sensorial
en el Centre de Recursos
Pere Llonch

14.134,64 €

60%

3.000,00 €

21,22%

5_2017_2220
_X0203E02

Associació
Família i Salut
Mental de Girona
i Comarques

G17557661

3.539,00 €

60%

2.123,40 €

60,00%

5_2017_2257
_X0203E02

Càritas
Diocesana de
Girona

R1700016
G

5.105,00 €

60%

3.000,00 €

58,77%

5_2017_2239
_X0203E02

Centre
Assistencial
Canaan

G61242228

Millorar les eines de
treball que s'utilitzen en
els diferents tallers que
s'imparteixen
Millorar els espais
d'atenció a persones
beneficiaries, orientades a
la modernització de la
climatització dels espais

Reforma de la sala
polivalent on s'hi realitzen
diferents tallers

37.550,00 €

60%

3.000,00 €

7,99%
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Conceptes no
subvencionables

personal,
arrendaments,
professionals,
assegurances, servis
bancaris, publicitat,
altres serveis, IVA,
amortitzacions tributs
despeses financeres

5_2017_2244
_X0203E02

Creu Roja
Española

Q2866001
G

Adquisició i instal·lació de
sistemes de seguretat
consistents en la
implementació de
mesures contra incendis
(local Girona)

5_2017_2245
_X0203E02

Creu Roja
Española

Q2866001
G

Obres d'adequació local
de Llançà

4.376,41 €

60%

2.625,85 €

60,00%

5_2017_2248
_X0203E02

Creu Roja
Española

Q2866001
G

Millora de l'aïllament
tèrmic del finestral
exterior de l'espai
d'atenció social Figueres

2.458,72 €

60%

1.475,23 €

60,00%

5_2017_2202
_X0203E02

Fundació Autisme
Mas Casadevall
Fundació Privada

G58434994

Remodelació equipament
de la bugaderia

15.121,13 €

60%

3.000,00 €

19,84%

5_2017_2214
_X0203E02

Fundació Emma

G17678673

Compra de mobiliari
exterior adaptat a
persones dependents

4.000,00 €

60%

2.400,00 €

60,00%

5_2017_2319
_X0203E02

Fundació Privada
Altem

G17603325

Climatització de les aules
de persones amb
discapacitat intel·lectual.

3.792,19 €

60%

2.275,31 €

60,00%

6.350,08 €

60%

3.000,00 €

47,24%

Compres i altres,
treballs, arrendaments
i cànons, reparacions i
conservació,
professionals,
transports, primes i
assegurances, serveis
bancaris, subministres,
altres serveis, sous i
salaris, SS, formació i
prevenció, deutes,
despeses excepcions,
amortitzacions,
pèrdues
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5_2017_2288
_X0203E02

Fundació privada
Drissa

G17588047

Modernització servei
prelaboral, redistribució
de l'espai, adquisició de
nou mobiliari i equips
informàtics.

5_2017_2188
_X0203E02

Fundació Privada
Llars Amistat
Cheshire FP

G08593188

Substitució paviment en
gimnàs residència
persones paràlisi cerebral

13.267,65 €

60%

3.000,00 €

22,61%

5_2017_2292
_X0203E02

Fundació Privada
Minusvàlids Físics
Associats

G17378704

Actualització de tots els
ascensors de la
Residencia MIFAS

17.787,00 €

60%

3.000,00 €

16,87%

5_2017_2132
_X0203E02

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

G17662495

Residència el Sopluig per
a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual

6.858,28 €

60%

3.000,00 €

43,74%

5_2017_2326
_X0203E02

Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social

G17148693

Canvi del sistema de
climatització de la
Fundació,

6.123,47 €

60%

3.000,00 €

48,99%

5_2017_2291
_X0203E02

Fundació Tutelar
de les Comarques
Gironines

G17752288

152.252,13 €

60%

3.000,00 €

1,97%

5_2017_2191
_X0203E02

Integra Associació de
Discapacitats
Intel·lectuals

G17035445

76.924,12 €

60%

3.000,00 €

3,90%

Adequació zones
d'atenció a persones
vulnerables i les seves
famílies.
Adquisició grua de sostre
a la sala de fisioteràpia
per millorar l'accessibilitat
i el tractament
rehabilitador dels usuaris
amb discapacitat
intel·lectual

17.126,32 €

60%

3.000,00 €

17,52%
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Annex III

DESESTIMADES

CIF

Nº Expedient

Projecte

Import
sol·licitat

Motiu

Ajuntament d'Amer

P1700700F

5_2017_2130_X020
3E02

Arranjament i adequació local per a
Càritas

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Castell Platja d'Aro

P1705300J

5_2017_2236_X020
3E02

Adquisició cadires per al Centre Cívic
Vicenç Bou de Platja d'Aro

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Garrigàs

P1708100A

5_2017_2140_X020
Consultori mèdic de Garrigàs
3E02

1.699,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament d'Hostalric

P1708900D

5_2017_2187_X020
3E02

Centre d'acció social - col·locar mampara i
porta de vidre per millorar i optimitzar els
serveis

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Llambilles

P1709700G

Mobiliari i sistema audiovisual polivalent
5_2017_2215_X020
en la nova sala del centre sociocultural de
3E02
Llambilles

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Peralada

P1714000E

5_2017_2148_X020
3E02

Mobiliari i material pel centre de dia de
Peralada

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Portbou

P1714700J

5_2017_2133_X020
3E02

Ascensor Centre Cívic i mobiliari

2.930,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament
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Ajuntament de Puigcerdà P1715000D

5_2017_2216_X020
3E02

Adquisició de climatització i finestres i
reformes de lampisteria per a l'adequació
del local destinar al servei de centre obert

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Ajuntament de Queralbs

5_2017_2204_X020 Obres de reparació i reforma del teulat de
3E02
l'equipament d'acció social del municipi

2.642,64 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

3.000,00 €

Incompliment del punt 6 de les
Bases reguladores

P1704700B

Ajuntament de Sant Feliu
5_2017_2285_X020 Treballs d'adequació de les dependències
P1716900D
dels Serveis Socials del municipi de Sant
de Buixalleu
3E02
Feliu de Buixalleu
Ajuntament de
Vilamacolum

P1724000C

5_2017_2312_X020
3E02

Pintar l'aula d'integració social

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Fundació Privada les
Vetes

G17293150

5_2017_2146_X020
3E02

Rentadora i assecadora Girbau

3.000,00 €

No es un dels beneficiaris descrits al
punt 3r de les bases específiques
reguladores

Asociación CristianoBenéfica Ministerios el
Buen Samaritano

G17618307

5_2017_2298_X020 Inversió en equipaments de centre d'acció
social.
3E02

3.000,00 €

No es un dels beneficiaris descrits al
punt 3r de les bases específiques
reguladores

Fundació Privada Astres

5_2017_2339_X020
G17695768
3E02

Fundació Privada Gentis

G17679267

Inversió en equipament tecnològic per
millorar els centres d'acció social destinat
a l'atenció de persones beneficiàries de
l'entitat a la província de Girona

Incompliment del punt 6 de les
Bases reguladores

Renovació d'equipament de tipus
5_2017_2340_X020
informàtic a La Maret (Salt), un dels punts
3E02
d'actuació de GENTIS.

Incompliment del punt 6 de les
Bases reguladores
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Fundació Privada Resilis

Atart. Ajud Tramuntana
d'ajuda i Reinserció del
Toxicoman
Fundació Privada de
Serveis Assistencials de
la Garrotxa

5_2017_2330_X020
G17925215
3E02

Inversió en equipament tecnològic per
millorar els centres d'acció social destinat
a l'atenció de persones beneficiàries de
l'Entitat a la província de Girona

Incompliment del punt 6 de les
Bases reguladores

G1701924

Sanejament de les instal·lacions
5_2017_2316_X020 elèctriques i adquisició de mobiliari per els
3E02
dormitoris de la Comunitat Terapèutica
Can Serra.

3.000,00 €

Incompliment del punt 6 de les
Bases reguladores, pel que fa a no
presentar el model de formulari de
sol·licitud

G17535055

5_2017_2197_X020
3E02

3.000,00 €

No s'adequa a l'objecte descrit en el
punt 1r. de les bases específiques
reguladores

Nous equipaments per als serveis
assistencials de la Fundació
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6. Exp. 19_2017_1785_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats no lucratives de la demarcació de Girona per a la
realització de projectes de cooperació internacional (COOP)
El 8 d’agost de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 2017/11) va
aprovar les Bases específiques reguladores
reguladores i la convocatòria de subvencions a entitats
sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona per a la realització de projectes
de cooperació internacional al desenvolupament. El 16 d’agost de 2017 es van
publicar al BOP de Girona núm. 156 les Bases reguladores i posteriorment, el 22
d’agost de 2017, es va publicar la convocatòria al BOP de Girona núm. 160.
D’acord amb les bases reguladores, la convocatòria i amb l’informe de valoració del
centre gestor, de data 9 de novembre de 2017, de les 16 sol·licituds presentades, 11
sol·licituds, incloses a l’Annex I, s’ajusten a l’objecte de la convocatòria i compleixen
els requeriments formals i 5 sol·licituds desestimades, s’inclouen a l’Annex II, amb el
motiu corresponent.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança
rdenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos,
c
sigui una administració pública.
D’acord amb el punt novè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de novembre de 2017 ha
examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat
esmentat anteriorment les sol·licituds.
Per tot l’exposat, i a proposta del
d president
nt de la Comissió Qualificadora, d’acord amb
les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova,
per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir a les entitats sense finalitats lucratives que s’inclouen en l’Annex I,
que han optat a la convocatòria de suport econòmic per a la realització de projectes de
cooperació internacional al desenvolupament, les subvencions pels conceptes i
imports
mports que s’hi detallen, i d’acord amb els criteris de valoració establerts en els punts
7 i 8 de la convocatòria.
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Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria que es detallen en
l’Annex II pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Disposar
osar la despesa, per un total de seixanta-cinc
seixanta cinc mil euros (65.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut per l’any 2017 4/3110/48907 Programa
de suport a la cooperació internacional per a ONL.
ONL
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció,
subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut),
(
), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 14 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 30 de gener de 2018.
2
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
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Nº
Expedie
nt Absis

Entitat

Projecte / Programa / Activitat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TOTAL

5_2017_
2129_X0
203E02

Associació pel
Desenvolupament
del Riu Senegal

Impuls a l'autonomia de la dona
mitjançant la implementació d'un
sistema de crèdi
crèdits rotatius

10

10

10

10

8

10

10

2

5

2

0

5

5

87

5_2017_
2172_X0
203E02

Associació de
cooperació per al
desenvolupament
de Bantandicori

Contribuir a garantir la seguretat
alimentaria de la C R de Kandia
amb la construcció de pous
d'aigua potable, l'agricultura
sostenible i l'apoderametn de la
dona

10

10

7

3

4

8

8

5

3

3

0

5

5

71

Fundació Privada
Utopia

EFCI Dones Emprenedores
Nahualá-Guatemala
Guatemala

10

0

8

8

6

8

9

5

4

4

0

5

3

70

Fundació Privada
Plataforma
Educativa

Infància en risc. Prevenció de la
malnutrició infantil a Guatemala

10

0

8

8

7

8

9

5

4

3

0

5

3

70

Fundació Privada
Drissa

Implantació d'un recurs de
inserció laboral en Bluefields

10

0

8

6

6

10

10

5

5

3

5

0

5

73

5_2017_
2227_X0
203E02

ONG Dagua

Dret a l'alimentació, educació i
salut per 35 nens i nenes fins a
14 anys d'escassos recursos i en
situació d'orfandat o fills/
fills/es de
mares cap de llar de
Buenaventura (Colombia)

10

0

9

10

6

8

10

5

0

5

0

5

2

70

5_2017_
2251_X0
203E02

Agermanament
Perú

Apoderament de la dona i la
comunitat en la gestió de la xarxa
de menjadors infantils.

10

0

8

6

8

8

10

5

0

5

0

5

5

70

5_2017_
2255_X0
203E02

Associació Cultural
Medina Gounasse
de Girona

Millora de les condicions del barri
de Nere de Medina Gounasse

10

10

7

6

8

8

8

2

2

0

0

5

5

71

5_2017_
2196_X0
203E02
5_2017_
2207_X0
203E02
5_2017_
2219_X0
203E02
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5_2017_
2274_X0
203E02

Grup Editor de la
Revista del
Discapacitat

5_2017_
2295_X0
203E02

Associació
Socioeducativa
Nousol

5_2017_
2309_X0
203E02
5_2017_
2143_X0
203E02

Solidaritat Arbúcies
- Palacaguïna
SOARPAL
Educadors
Catalans amb
America Llatina
Fundació privada
Promoció i
desenvolupament
(PROIDE)
Fundació privada
educació solidària Escola PIA

5_2017_
2313_X0
203E02
5_2017_
2314_X0
203E02

Programa Integral d'Atenció
Especial per a persones amb
Discapacitat d'Aguacatán.
Projecte Aghbala 2017:
Prevenció, inclusió social i atnció
mèdica pel col·lectiu de
discapcitats físics i psíquics de
l'atles mitjà al marroc
"Empoderaminteo integral de la
mujer y el derecho a una vida
digna en Palacagüna"2016
Palacagüna"2016-2018

10

0

7

4

8

10

10

5

2

5

5

5

5

76

10

5

8

6

8

9

10

3

2

5

5

0

4

75

10

0

9

8

10

8

8

2

5

5

0

5

5

75

Menjador Social a Alto Hospicio

10

0

0

2

2

5

8

4

0

5

0

3

0

39

Promoció i foment de la inserció
social i accés a serveis bàsics de
la població síria i iraquiana

0

0

10

6

8

8

5

5

3

3

0

2

0

50

Introducció a les TIC en
l'ensenyament a diversos centres
educatius del Senegal

0

10

4

5

7

0

9

5

5

3

0

2

0

50

(1) Entitats amb seu social i fiscal a comarques gironines(màxim 10 punts).
(2) Intervenció en àrea geogràfica prioritària:
Amb índex de desenvolupament humà mitjà (màxim 5 punts).
Amb índex de desenvolupament humà baix (màxim 10 punts).
(3) Indicadors d’impacte de l’activitat (màxim 10 punts).
(4) Seguiment i avaluació del projecte (màxim 10 punts).
(5) Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte (màxim 10 punts).
(6) Participació de la població beneficiària (màxim 10 punts).
(7) Grau d’adequació a les necessitats detectades (màxim 10 punts).
(8) Grau de confiança assolit per a l’execució del projecte (màxim 5 punts).
(9) Caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts).
(10) Continuïtat d’un projecte anterior (màxim 5 punts).
(11) Presa en consideració de les persones amb disminució en el projecte (màxim 5 punts).
(12) Perspectiva de gènere en les accions (màxim 5 punts).
(13) Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament (màxim 5 punts).
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ANNEX I ESTIMADES

Base
Subvencionabl
e Corregida

màxim
segons
pressupost
entitat 2016

Atorgat
final (1)

%
atorgat/b
ase
subvenci
onable

10.685,00 €

8.548,00

8.548,00

80,00%

12.656,00 €

3.806,00

3.806,00

30,07%

EFCI Dones Emprenedores
Nahualá-Guatemala

14.817,00 €

5.234,00

5.234,00

35,32%

G17425224

Infància en risc. Prevenció
de la malnutrició infantil a
Guatemala

12.790,00 €

4.235,00

4.235,00

33,11%

G17588047

Implantació d'un recurs de
inserció laboral en Bluefields

14.161,23 €

5.170,63

5.170,63

36,51%

G17941261

Dret a l'alimentació, educació
i salut per 35 nens i nenes
fins a 14 anys d'escassos
recursos i en situació
d'orfandat o fills/es de mares
cap de llar de Buenaventura
(Colombia)

17.340,00 €

3.600,00

3.600,00

20,76%

Nº
Expedient
Gral.
Absis

Ajuntament

5_2017_2
129_X020
3E02

Associació pel
Desenvolupament
del Riu Senegal

G55005953

5_2017_2
172_X020
3E02

Associació de
cooperació per al
desenvolupament
de Bantandicori

G17890724

Fundació Privada
Utopia

G17933730

Fundació Privada
Plataforma
Educativa
Fundació Privada
Drissa

5_2017_2
196_X020
3E02
5_2017_2
207_X020
3E02
5_2017_2
219_X020
3E02

5_2017_2
227_X020
3E02

ONG Dagua

CIF

Projecte / Programa /
Activitat
Impuls a l'autonomia de la
dona mitjançant la
implementació d'un sistema
de crèdits rotatius
Contribuir a garantir la
seguretat alimentaria de la C
R de Kandia amb la
construcció de pous d'aigua
potable, l'agricultura
sostenible i l'apoderametn de
la dona
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Conceptes no
subvenciona
bles

5_2017_2
251_X020
3E02
5_2017_2
255_X020
3E02
5_2017_2
274_X020
3E02

Associació Cultural
Medina Gounasse
de Girona
Grup Editor de la
Revista del
Discapacitat

5_2017_2
295_X020
3E02

Associació
Socioeducativa
Nousol

G17989781

5_2017_2
309_X020
3E02

Solidaritat Arbúcies
- Palacaguïna
SOARPAL

G17417361

Agermanament
Perú

G17646548

G17770942

G17580945

Apoderament de la dona i la
comunitat en la gestió de la
xarxa de menjadors infantils.
Millora de les condicions del
barri de Nere de Medina
Gounasse
Programa Integral d'Atenció
Especial per a persones amb
Discapacitat d'Aguacatán.
Projecte Aghbala 2017:
Prevenció, inclusió social i
atnció mèdica pel col·lectiu
de discapcitats físics i
psíquics de l'atles mitjà al
marroc
"Empoderaminteo integral de
la mujer y el derecho a una
vida digna en
Palacagüna"2016
Palacagüna"2016-2018

19.000,00 €

10.000,00

8.891,60

46,80%

5.850,00 €

4.850,00

4.850,00

82,91%

13.895,00 €

10.000,00

9.653,73

69,48%

8.722,47 €

5.295,89

5.295,89

60,72%

7.143,94 €

5.715,15

5.715,15

80,00%
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ANNEX II - DESESTIMADES

Núm. Exp. Absis

NIF

Entitat

Projecte

Import sol·licitat

5_2017_2143_X0203E02

G17809013

Educadors Catalans amb
America Llatina

Menjador Social a Alto
Hospicio

2.000,00 €

G80547565

Solidaridad educación y
desarrollo

Acompanyament psicosocial per a la promoció i
defensa dels Drets dels
Nens i les Nenes en els
municipis de Medellin i Bell

5.802,00 €

5_2017_2313_X0203E02

G62278981

Fundació privada Promoció i
desenvolupament (PROIDE)

5_2017_2314_X0203E02

G61754362

Fundació privada educació
solidària - Escola PIA

G55074116

Associació Gestora de
Recursos pel
Desenvolupament del
Discapacitat

5_2017_2310_X0203E02

5_2017_2308_X0203E02

Promoció i foment de la
inserció social i accés a
serveis bàsics de la població
síria i iraquiana
Introducció a les TIC en
l'ensenyament a diversos
centres educatius del
Snegal

El Superchurro

Motiu desestimació
No arriba a la puntuació
mínima, segons criteris punt
7 de les Bases reguladores
Incompliment de l'article
68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de
procediment administratiu
comú de les administracions
públiques

4.461,04 €

No arriba a la puntuació
mínima, segons criteris punt
7 de les Bases reguladores

7.661,35 €

No arriba a la puntuació
mínima, segons criteris punt
7 de les Bases reguladores

10.000,00 €

Incompliment de l'article
68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment
administratiu comú de les
administracions públiques
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7. Exp. 19_2017_2431_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció
exclosa de concurrència pública a la Fundació Privada La Marató de TV3
per a les despeses de les sessions informatives de les malalties que
tractarà el programa de televisió i ràdio La Marató 2017
El 23 de novembre de 2017 (RE 17/6109), la Fundació Privada La Marató de TV3 (en
endavant, la Fundació), amb NIF
NIF G61209706 presenta una sol·licitud de subvenció
exclosa de concurrència pública per les despeses de les sessions informatives de les
malalties que tractarà el programa de televisió i ràdio La Marató de TV3 2017, per la
qual demana a Dipsalut un import de
d trenta-tres mil tres-cents
cents trenta-tres
trenta
euros
(33.333,00 €).
L’objecte i finalitat de la Fundació són el foment i la promoció de la recerca científica
d’excel·lència entesa com aquella que es porti a terme per científics investigadors en
centres de recerca
rca que provin àmpliament la seva capacitat i qualitat de treball, i això
en el camp de la recerca de la biomèdica que es desenvolupi principalment a
Catalunya.
El foment i la promoció, que constitueixen l’objecte fundacional, es desenvolupen
mitjançant l’explotació
’explotació de la marca “La Marató de TV3”, a través de la producció
d’esdeveniments que siguin patrocinats o esponsoritzats, la producció de programes
de televisió dirigits a mobilitzar la societat catalana, a fi de recaptar donacions de
persones físiques i/o jurídiques, ja sigui en espècies o diners.
També constitueix objecte i finalitat de la Fundació, la difusió i la sensibilització sobre
les malalties que es tractin a “La Marató de TV3”, mitjançant conferencies informatives
a centres educatius i cívics,
cívics, i campanyes i actes de participació ciutadana en general.
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la
demarcació de Girona i que té com a estratègia donar suport a les entitats en
aquelles inversions que tinguin una finalitat de millora de la salut de les persones.
Atès que la finalitat del projecte pel qual es demana suport és d’interès públic i social
per la demarcació de Girona
Girona per la seva vessant en la millora de les malalties, i per
tant, de la qualitat de vida de les persones, i que Dipsalut no té inclòs en el seu pla
estratègic de subvencions 2017 (aprovat pel Consell Rector en la sessió
extraordinària 2017/03 de 21 de febrer
febrer de 2017) una línia de subvencions en
concurrència que tingui com a objecte l’ajuda en projectes de recerca.
Atès que resultaria difícil efectuar una convocatòria per subvencionar actuacions com
la promoguda per la Marató de TV3, donada la seva singularitat
singularitat i excepcionalitat.
Vist l'informe de Gerència, de data 27 de novembre de 2017, en el qual proposa la
concessió de la subvenció atès que la finalitat del projecte pel qual es demana el
suport econòmic és d’interès públic i social per la demarcació de Girona, i es fa difícil
la convocatòria tenint en compte la singularitat i especificitat de les actuacions. A més,
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es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb la Fundació, de conformitat amb
l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions
administracions i entitats públiques o
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva
durada no sigui superior a tres anys.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és d’un import de
trenta mil euros
ros (30.000,00 €), correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació
d’aquesta subvenció.
Per tot l’exposat, d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
s
ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir a la Fundació Privada La Marató de TV3, amb NIF G61209706, una
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses de les sessions
informatives de les malalties que tractarà el programa de televisió i ràdio La Marató
de TV3 2017, per un import de trenta mil euros (30.000,00 €), de conformitat amb
l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord
amb el detall següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2017/2431

Fundació Privada La Marató de TV3

G61209706

Objecte
Sessions informatives de les malalties que tractarà el programa de televisió i ràdio
La Marató de TV3 2017
Subvenció
Total
pressupost

Import
concedit
total

Percentatge
subvencionat

Periode
subvencionable

Termini justificació
finalitza

244.100,00 €

30.000,00 €

12,29 %

octubre a
desembre de 2017

15 de febrer de
2018

SEGON. Autorització
Autoritzar i disposar l’import de trenta mil euros (30.000,00 €) amb càrrec
c
a l’aplicació
1/3110/48908 Altres ajuts a ONL del pressupost de Dipsalut per a 2017.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que s’’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
forme
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part de l’objecte de la mateixa 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
l'acabam
del període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’octubre de 2017 al
31 de desembre de 2017.
QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos
rsos 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 no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
La Fundació 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 dos-cents
dos
quarantaquatre mil cent euros (244.100,00 €) corresponent a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
subvenció, mitjançant la presentació al
Registre d’entrada de Dipsalut d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al
web de Dipsalut (www.dipsalut.cat
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 identificació del
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
dentificació 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.
atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat
experimentés un increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari el qual
també tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
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D’altra banda, es reduirà proporcionalment
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, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
G
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
El beneficiari serà el 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 projecte.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa
justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes,
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
justificac
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.
fer
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la
data de finalització
ació del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució
expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 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.
Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre de Dipsalut la justificació econòmica,
aquesta serà objecte de revisió
revisió per part del centre gestor de la subvenció.
Posteriorment, en cas que l’informe sigui favorable, es farà efectiu el pagament, de
conformitat amb el que s’estableix en el punt quart d’aquest acord.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
bancà
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
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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.
re
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 advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se
d’haver se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del
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.
subvenc
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 la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics,
cs, 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
bcontractació
Es permet que els beneficiaris 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
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.
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El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte
l’objecte o destí de la subvenció
atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament,
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en
els supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord.
c) Altres
es supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per
adoptar els corresponents
nts 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’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
de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits
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
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El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta
conduc establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals
fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
totes les persones, evitant qualsevol mena de
d) La igualtat de tracte de totes
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis
s
sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
d’abstenir se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
h) El deure d’abstenir-se
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva
reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de 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. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst
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 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 la Fundació Privada La Marató de TV3.
8. Exp. 3_2017_2404_X0101 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de Dipsalut per a l’any 2018
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de
subvencions, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i
efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els
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costos previstos i les fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix quins són els
principis directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i els efectes
d’incompliment del pla estratègic.
Vist l’informe de la gerent i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica,
de data 5 de desembre de 2017, a on es proposa l’aprovació del Pla estratègic per
l’anualitat 2018 i a on queda acreditada la necessitat del pla.
En virtut d’aquests antecedents, I ateses les competències que l’article
l’articl 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2018, d’acord amb el text que
figura en l’annex 1.
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2018 a la web de Dipsalut, al
tauler d’anuncis electrònic (e-tauler)
(e
r) de l’Organisme i al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
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Annex 1
Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut
2018
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els
òrgans de les Administracions Públiques -o
o qualsevol ens que proposi l’establiment de
subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla Estratègic de Subvencions els
objectius
ius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i els terminis necessaris per a la seva
consecució. Alhora, s’establiran els costos previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran
en tot cas, al compliment dels objectius de l’estabilitat pressupostària.
pressupost
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions determina quin ha de ser el seu àmbit d’actuació, el
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu
seu seguiment i els efectes en cas
d’incompliment.
Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis suposen
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la informació i la
transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en especial des de
l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre les
administracions públiques i les diferents àrees que composen
composen l’Organisme.
En quant als objectius de l’organisme, Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als
ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre, contribueix a que sigui possible a les
comarques gironines la realització de projectes de promoció i protecció de la salut.
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, realitza i
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables, i treballar per ajudar als
col·lectius més vulnerables perquè puguin assolir una millor qualitat de vida.
Alhora, i per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions
encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant
d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències
d’assistència
ncia i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb totes les
atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació de règim local i
sectorial vigent.
En quant a les principals novetats, en aquest nou pla estratègic s’inclouen línies de
subvencions com la de Benestar i Comunitat, que és fruit de l’evolució de l’anterior línia de
Salut i Crisi i una línia d’ajuts a col·legis professionals, a més de contenir els indicadors de
gestió que es tindran en compte per
per l’elaboració de l’informe d’avaluació final.
En definitiva, l’activitat de foment de Dipsalut està alineada amb els objectius de l’organisme i
amb les seves línies d’actuació i s’articula en diferents eixos que es fan constar en aquest Pla
Estratègic.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en aquest Pla i
tindrà com a àmbits principals els de Protecció de la Salut i de Polítiques de Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida.
L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes aquelles
actuacions que portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a riscos
d’origen físic, químic o microbiològic.
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida té com a objectiu donar suport
econòmic a totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos
públics i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació.
Així mateix, l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, ateses les
competències que té en acció social té com a objectiu donar suport econòmic a tots aquells
projectes destinats a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables, i a
aquells projectes de cooperació internacional per entitats
entitats que amb la seva activitat ajuden a la
millora de la qualitat de vida en països en via de desenvolupament.
Article 2
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les
consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases reguladores de la
seva concessió.
Així mateix, aquest establiment, queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores
ores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 3
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels
beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el
Pla no es porti a la pràctica en els termes que s’hi especifiquen.
Article 4
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació,
discriminació, eficàcia en el compliment
dels objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics.
A més s’orientarà a la distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre
administracions i col·laboració amb els diversos agents del
del territori, garantia de bones
pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i
avaluació i, tot això, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió.
L’objectiu últim de les subvencions
subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel que fa
als serveis municipals i a les obligacions dels ajuntaments en matèria de salut pública.
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CAPÍTOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Article 5
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les diverses
subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades sense ànim
de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i les seves
necessitats.
Aquesta coherència
ència es concreta en les següents línies estratègiques:
a) La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les relacions
dels ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb la seva
ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a entendre,
gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al desenvolupament de les
capacitats dels individus i de les comunitats per incrementar el control sobre la seva
salut, generant sinèrgies amb els entorns urbans saludables, contribuint així a la millora
de la salut dels ciutadans.
b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera directa
o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus ajuntaments,
aju
finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu l’objectiu de control i protecció
del marc en el qual es desenvolupa la vida de les persones.
c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació concretes,
potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la formació, per tal de
garantir una òptima gestió dels recursos i la seva adequació a les finalitats que es
persegueixen.
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS
SUBVENCIONS

I

MATERIES

EN

LES

QUE

S’ESTABLIRAN

LES

Article 6
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i altres ens
municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar les eines
necessàries a aquestes institucions perquè puguin incidir en
en la modificació dels hàbits i actituds
de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de vida i també donarà suport en les
actuacions que ajudin a col·lectius vulnerables a superar la situació de desigualtat i d’exclusió
social.
Dipsalut també
ambé concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona amb
la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les situacions de risc per a la
salut dins del marc de les seves competències municipals.
Article 7
Elss eixos en els quals s’establiran les subvencions de Dipsalut seran els següents:
En l’Àrea de Polítiques de Promoció i Qualitat de Vida:
Vida
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promoció de la Salut
Acció Social
Benestar i Comunitat
Funcionament ordinari, manteniment i inversions
Cooperació al desenvolupament
Formació de professionals de l’àmbit de la salut

En l’Àrea de Protecció de la Salut:
1. Seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges
2. Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
3. Assessorament i suport tècnic
tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
En l’Àrea de Govern:
1. Congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de
Girona.
De conformitat amb l’article 12.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, el pla estratègic tindrà caràcter
programàtic i no suposarà un compromís ni crearà drets i obligacions.
Per aquest motiu la relació anterior i el que es regula a l’article 10 i següents, és a títol
enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al desenvolupament i convocatòria de les línies de
subvencions relacionades, i sense perjudici d'altres que en puguin sorgir o de les modificacions
que es decideixi incorporar.
La resolució d’aprovació
ació de les bases i convocatòria establirà en cadascuna de les
subvencions els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la
percepció d’altres ajuts.
Article 8
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes
termes que s’estableixen a l’article
15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de
març de 2012) quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general, quan a
l’atorgament o la quantia els imposi a Dipsalut
Dipsalut una norma de rang legal i amb caràcter
excepcional, aquelles en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
En aquest sentit, tindran preferència
preferència els ajuntaments peticionaris de subvencions que es trobin
en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció i
no puguin finançar-la
la amb recursos propis, en especial pel que fa a actuacions que no es
puguin
uin encabir en les subvencions recollides en l’article 10 i següents.
Article 9
La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del Reglament de la
Llei general de subvencions –referents al règim de seguiment i avalució contínua del Pla–
Pla serà
l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació dels resultats que es derivin de l'aplicació
d’aquest Pla Estratègic.
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En aquest sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres gestors de
les àrees
es de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves atribucions en
matèria de seguiment i avaluació.
Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho considera convenient,
emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució
d'execució dels objectius plantejats en el mateix que
inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del següent Pla Estratègic de
Subvencions de l’Organisme.
CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
I QUALITAT DE VIDA
Article 10
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut preveu tramitar durant l’exercici 2018 i les
convocatòries que se’n deriven, en matèria de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de
Vida, sense que, com s’ha esmentat a l’article
l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni
creï drets i obligacions de cap mena.
-

Promoció de la salut:

Bases reguladores de subvencions destinades a ajuntaments i entitats sens ànim de
lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques.
terapèutique
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents:
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la
realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la
demarcació de Girona (SOI).
(SOI)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre
que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst realitzar a
la demarcació de Girona les intervencions terapèutiques següents:
Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin
suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades de
processos d’envelliment amb malalties associades.
Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de
col·lectius afectats.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
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Termini de sol·licituds:
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de setembre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
justificació
El 17 de setembre de 2018.
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la
demarcació de Girona (SOP).
(SOP)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona, en el període
descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables
destinades a la població en general.
S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines
a les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a la vida i
incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors que la
influeixen,, per fer més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència millorar la
seva qualitat de vida.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona
activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables destinades a la població en
general.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de setembre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
justificació
El 17 de setembre 2018
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Subvenció a ajuntaments del programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut (Pm07).
Objecte:
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de Dipsalut, destinat
als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període
perío
descrit en la
convocatòria, activitats de promoció de la salut.
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les
persones cap a un estat òptim de benestar.
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar
eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la
seva salut, tenint en compte els factors determinants
determinants que la influeixen (personals,
ambientals, socials i econòmics).
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 22 de gener al 28 de febrer de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de setembre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
L’1 d’octubre de 2018
-

Acció Social:

Bases reguladores de subvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i
l’exclusió social i per a l’atenció social.
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents:
Subvenció als ajuntaments per projectes que lluiten contra la pobresa i
l’exclusió social (ASA).
(ASA)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de
Girona, que en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst
portar a terme a la demarcació de Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i
treballin per la inclusió social mitjançant l’accés de la ciutadania al compliment dels
drets fonamentals
als d’accés als aliments, de pernoctació i d’higiene personal.
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Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 22 de gener al 28 de febrer de 2018
Període subvencionable:
De l’1 d’octubre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
L’1 d’octubre de 2018
Subvenció a les entitats sense ànim de lucre per projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social (ASO).
(ASO)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre
que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a
terme a la demarcació de Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin per
la inclusió social mitjançant l’accés de la ciutadania
ciutadania al compliment dels drets
fonamentals d’accés als aliments, de pernoctació i d’higiene personal.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de dret privat sense
ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o
tinguin previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte
de la convocatòria.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de novembre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
L’1 d’octubre de 2018
-

Benestar i Comunitat

Bases reguladores de les subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa
Benestar i Comunitat.
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Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent objecte:
Subvenció de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i
els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i
Comunitat (BiC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona als ajuntaments, als ens locals supramunicipals
supramunicipals i els seus ens
dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius
que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Benestar i
Comunitat” i que treballin dins el marc d’intervenció proposat.
prop
Destinataris:
Els ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals supramunicipals i els seus
ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) que tinguin previst realitzar a
la demarcació de Girona projectes que donin resposta als objectius del programa
objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 26 de març al 10 d’abril de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de febrer de 2018 al 31 de gener de 2019
Termini de justificació:
El 15 de febrer de 2019
-

Funcionament ordinari, manteniment i inversions:

Bases específiques reguladores de subvencions adreçades a les administracions locals i
entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del
funcionament ordinari dels consultoris locals,
locals, centres municipals de formació d’adults i
centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció amb els següents objectes:
Subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses derivades del
funcionament ordinari del consultori local (SAC).
(SAC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar les despeses ordinàries de funcionament dels consultoris
consul
locals.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
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Termini de sol·licituds:
Del 22 de gener al 28 de febrer de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de gener a 31 de desembre de 2017
Termini de justificació:
L’1 de juliol de 2018
Subvencions a les administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense
ànim de lucre per al finançament de despeses derivades del funcionament
ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació
especiall (CMFA, CDEE)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores de centres de
formació d’adults i centres docents d’educació especial (administracions locals i el seu
sector vinculat i entitats sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de les
despeses de funcionament d’aquests centres.
Destinataris:
Administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 22 de gener al 28 de febrer de 2018
Període subvencionable
encionable
De l’1 d’octubre de 2017 al 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
El 17 de setembre de 2018
Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les
inversions en equipament del consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes
d’Itineraris Saludables
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents:
se
Subvenció als ajuntaments per despeses de manteniment dels Parcs Urbans de
Salut i Xarxes d’Itineraris de Salut que estan inclosos en el programa Pm01
(Programa
Programa de Parc Urbà i Xarxes d’Itineraris Saludables)
Saludables) del Catàleg de Serveis de
Dipsalut (PUIS)
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Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar les despeses de manteniment dels Parcs Urbans i Xarxa
d’Itineraris de Salut.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Termini de sol·licituds:
Del 22 de gener al 28 de febrer de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de juliol de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
L’1 d’octubre de 2018
Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les inversions
en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments, a ens locals supramunicipals
i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre (ONL) de la demarcació de
Girona
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies
convocatò
de subvenció següents:
Subvenció a ens locals supramunicipals i els seus ens dependents per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASI)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ens locals supramunicipals i els
seus ens dependents per a finançar les despeses d’inversió en equipaments que
permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones
beneficiaries.
Destinataris:
Tots els ens locals supramunicipals i els seus ens dependents de la demarcació de
Girona.
Termini de sol·licituds:
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de gener a 31 de juliol de 2018
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Termini de justificació:
El 17 de setembre de 2018
-

Cooperació al desenvolupament:

Bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional.
internacional
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent objecte:
Subvenció a les entitats sense ànim de lucre per projectes de desenvolupament
local internacional (COOP)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre que,
en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme
projectes de cooperació al desenvolupament a països del tercer món.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats sense ànim de lucre
amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable
De l’1 de setembre de 2017 a 31 de juliol de 2018
Termini de justificació:
justificac
L’1 d’octubre de 2018
Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a la formació
de professionals d’àmbit sanitari en promoció de la salut
Bases específiques reguladores de subvencions als col·legis de professionals d’àmbit sanitari
de la demarcació de Girona per a la formació d’aquests en promoció de la salut.
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent objecte:
Subvenció als col·legis de professionals d’àmbit sanitari de la demarcació de
Girona per a la formació d’aquests en promoció de la salut
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als col·legis de professionals d’àmbit
sanitari de la demarcació de Girona que, en el període descrit a la convocatòria, hagin
realitzat o tinguin previst portar a terme la formació de professionals en promoció de la
salut.
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Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els col·legis de professionals
d’àmbit sanitari amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable
De l’1 de gener de 2018 a 30 de setembre de 2018
Termini de justificació:
El 15 d’octubre de 2018
CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
Article 11
A continuació es fan constar les bases i les convocatòries que se’n deriven, que Dipsalut
preveu tramitar durant l’exercici 2018 en matèria de Protecció de la Salut, sense que, com s’ha
esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per
per a l’organisme ni creï drets i obligacions de cap
mena.
Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges (Pt08)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges,
dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut per a l’any 2018.
Destinataris:
Tots els ajuntaments del litoral gironí
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març
Període subvencionable
De l’1 de gener a 15 d’octubre de 2018
Termini de justificació:
El 15 d’octubre de 2018
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Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes (Pt10)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal de dotar als
ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues
urbanes presents als seus municipis.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 22 de gener al 2 de maig de 2018
Període subvencionable
De l’1 d’octubre de 2017 a 30 de juny de 2018
Termini de justificació:
L’1 d’octubre de 2018
Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut (SAT)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar les actuacions en relació amb les competències
competències que la normativa
atribueix als ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin obtingut
obtingut un informe favorable
dels serveis tècnics de Dipsalut.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 22 de gener al 2 d’octubre de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de desembre de 2017 a 30 de novembre de 2018
Termini de justificació:
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
resolució de cadascuna de les subvencions concedides.
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CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS DE GOVERN
Article 12
Dipsalut preveu a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subvenció següent, en
l’àrea de Govern:
Subvenció a les administracions públiques no territorials i els seus ens
dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per a
la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social
a la demarcació de Girona (SEC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions públiques no
territorials i els seus ens dependents i a les entitats de dret públic sense ànim de lucre
per a finançar les despeses d’organització de congressos, simposis, jornades i actes
amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic la introducció
de noves tecnologies
ogies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades
amb la salut pública, així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació,
resolució de conflictes i drets humans quan es realitzin en la demarcació de Girona.
Destinataris:
Les administracions públiques de caràcter no territorial i els seus ens dependents i les
entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte
l’
de la
convocatòria.
Termini de sol·licituds:
sol·licituds
Del 15 de febrer al 29 de març de 2018
Període subvencionable:
De l’1 de setembre de 2017 a 31 d’agost de 2018
Termini de justificació:
justificació
El 15 d’octubre de 2018
CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EXCLOSES
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST

DE

CONCURRÈNCIA

PREVISTES

El pressupost de l’organisme per a l’any 2018 preveu les següents subvencions de concessió
directa i caràcter nominatiu, de conformitat amb l’article 15.a) de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona:
•
•
•
•
•

A l’Ajuntament de Girona – Teleassistència
Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa
Al Consorci de l’Estany – Mantenim. Xarxa camins i itineraris
A Albera Salut SLP
A l’Associació Pallassos Xarop ClownClown Somriures d’hospital
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’Associació Dentistes Solidaris Gi.Gi. Somriures solidaris
A l’Associació Genera – Atenció integral a les dones
Al Fons Català de Cooperació al DesenvolupamentDesenvolupament Tercer Món
A l’Associació Valentes y Acompanyades – suport a les dones
A Càritas Diocesana de Girona – Centre Distribució aliments
Al centre Recursos Pau i Solidaritat – Coop. Internac. Girona
A l’aj. Girona- Pla anual d’actuació per a la protecció
A l’aj. Olot- Pla anual d’actuació per a la protecció
A l’Institut d’ Investigació Biomèdica de Girona - MesGi
A l’Institut d’Investigació Biomèdica de GironaGirona Postmir
A Unió de Pagesos
A la Fundació Oncolliga GironaGirona Drenatge limfàtic
A la Fundació Pere ClosaClosa Projecte escolar Girona-Est
Al CEE Font de l’Abellal’Abella Casal d’estiu
A l’AMPA del Centre d’Educació Esp. Palau – Casal d’estiu

CAPÍTOL VIII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT
Article 13
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de Subvencions son els
següents:
Fonts de finançament:
La font de finançament principal de Dipsalut és la corresponent a l’assignació que fa anualment
la Diputació de Girona a partir del fons sanitari de l’Estat, que en l’any 2018 és d’un import de
13.285.314,00 €.
Les línies de subvencions, corresponen per tant a fons propis de l’organisme.
Costos previsibles de les línies de concurrència:
D’acord amb el pressupost de l’exercici 2018:

Àrea de
Polítiques de
promoció i
Qualitat de
Vida

Descripció de la línia
de subvenció

Beneficiaris

Per la realització
d’intervencions
terapèutiques

Entitats sense
ànim de lucre

Per la realització
d’activitats de promoció
de la Salut i hàbits
saludables

Entitats sense
ànim de lucre

Realització d’activitats
de promoció de la salut
Programa Benestar i
Comunitat

Ajuntaments
de la
demarcació de
Girona
Ajuntaments,
Consells,

Aplicació pressupostària
prevista
4/3110/48900
Programa Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida per
a ONL
4/3110/48900
Programa Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida per
a ONL
4/3110/46204
Programa econòmic
promoció salut i qualitat de
vida per a aj.
4/3110/46205
Programa Benestar i

Dotació

90.000,00 €

110.000,00 €

290.000,00 €
173.353,44 €
243.289,95 €

10_2017_2446
2446_A0101 – Pàg. 58

Consorcis i
entitats sense
ànim de lucre

Comunitat per a
ajuntaments
4/3110/46501
Programa Benestar i
Comunitat per a C.
Comarcals
4/3110/46700
Programa Benestar i
Comunitat per a consorcis
4/3110/48903 Programa
Benestar i Comunitat per a
ONL

Despeses derivades pel
manteniment dels Parcs
Urbans i Xarxa
d’Itineraris Saludables

Ajuntaments
de la
demarcació de
Girona
Ajuntaments
de la
demarcació de
Girona

Despeses derivades per
l’ús de centres de
formació d’adults

Adm. Locals i
el seu sector
vinculat

Despeses derivades per
l’ús de centres docents
d’educació especial

Adm. Locals i
el seu sector
vinculat i
entitats sense
ànim de lucre

Projectes que lluiten
contra la pobresa i
l’exclusió social

Ajuntaments
de la
demarcació de
Girona

Projectes que lluiten
contra la pobresa i
l’exclusió social

Entitats sense
ànim de lucre

Despeses derivades de
les inversions en
equipaments dels
centres d’acció social

Ens locals
supramunicipa
ls i els seus
ens
dependents

Per determinar

Cooperació al
desenvolupament

Entitats sense
ànim de lucre

4/3110/48904
Programa de suport a la
cooperació internacional
per a ONL

Despeses derivades per
l’ús de consultori locals

4/3110/46203
Programa Consultoris
Locals per a ajuntaments
4/3110/46206
Programa Manteniment
parcs i itineraris saludables
per a aj.
4/3110/46202
Programa Manteniment
centres formació adults per
a aj.
4/3110/46201
Programa manteniment
centres educació especial
per a aj.
4/3110/46701
Prog. Manteniment centres
educació especial per a
consorcis
4/3110/48902
Programa Manteniment
centres educació especial
per a ONL
4/3110/46204
Programa econòmic
promoció salut i qualitat de
vida per a aj.
4/3110/48900
Programa Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida per
a ONL

200.956,99 €
560.089,62 €

200.000,00 €

109.300,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €

290.000,00 €

140.000,00 €

100.000,00 €

130.000,00 €
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Despeses derivades de
la formació de
professionals en l’àmbit
de la salut

Àrea de
Protecció
de la
Salut

Àrea de
Govern

Col·legis de
professionals
amb seu o
delegació a les
comarques de
Girona

Descripció de la línia de
subvenció

Beneficiaris

Per la seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme de
platges

Ajuntaments del
litoral Gironí

Les actuacions per la lluita i
control integrat de plagues
urbanes

Ajuntaments de
la demarcació de
Girona

L’assessorament i suport
tècnic a les polítiques
municipals de protecció de la
salut

Ajuntaments de
la demarcació de
Girona

Realització de congressos,
simposis, jornades i actes en
l’àmbit de la salut pública i
social

Administracions
no territorials i
els seus ens
dependents i
entitats sense
ànim de lucre

4/3310/48912
Ajuts a col·legis
professionals

Aplicació
pressupostària
prevista
5/3110/46201
Programa suport
econòmic seguretat,
salvament i socorrisme
rrisme
5/3110/46202
Programa econòmic
lluita i control plagues
5/3110/46204
Programa
assessorament i suport
tècnic polítiques
Protecció
5/3110/76201
Programa d’inversió
suport tècnic polítiques
municipals

Per determinar

60.000,00 €

Dotació

600.000,00 €

550.000,00 €

10.000,00 €
250.000,00 €

30.000,00 €

Previsió econòmica per a les subvencions directes de caràcter nominatiu:

Àrea de
Polítiques de
promoció i
Qualitat de
Vida

Descripció Aplicació

Aplicació
pressupostària

Dotació

A l’Ajuntament de Girona - Teleassistència

4/3110/46207

65.000,00 €

Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La
Sopa
Al Consorci de l’Estany – Mantenim. Xarxa camins i
itineraris
A Albera Salut SLP
A l’Associació Pallassos Xarop Clown-somriures
Clown
d’hospital
A l’Associació Dentistes Solidaris Gi.Gi. Somriures
solidaris
A l’Associació Genera – Atenció integral a les dones
Al Fons Català de Cooperació al DesenvolupamentDesenvolupament

4/3110/46702
4/3110/46703

180.000,00 €
20.000,00 €

4/3310/47900

20.000,00 €

4/3110/48905

28.000,00 €

4/3110/48906
4/3110/48907
4/3110/48908

46.463,00 €
36.000,00 €
30.000,00 €
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Tercer Món
A l’Associació Valentes i Acompanyades – suport a
les dones
A Càritas Diocesana de Girona – Centre Distribució
aliments
Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Coop.
Internac. Girona

Àrea de
Protecció de
la Salut

20.000,00 €

4/3110/48910

200.000,00 €

4/3110/48911

15.000,00 €

Descripció Aplicació
A l’aj. Girona- Pla anual d’actuació per a la
protecció

Aplicació pressupostària

Dotació

5/3110/46203

220.000,00 €

A l’aj. Olot- Pla anual d’actuació per a la protecció

5/3110/46205

50.000,00 €

1/3110/45390

145.000,00 €

1/3110/46201

25.000,00 €

1/3110/48900

45.000,00 €

1/3110/48902

60.000,00 €

1/3110/48903
1/3110/48904

24.000,00 €
10.000,00 €

1/3110/48905

16.000,00 €

1/3110/48906

8.000,00 €

1/3110/48907

12.000,00 €

A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció
de la Salut
A l’Ajuntament de Salt –Projecte juguem
A l’Institut d’ Investigació Biomèdica de Girona MesGi
A l’Institut d’Investigació Biomèdica de GironaGirona
Postmir
A Unió de Pagesos
A la Fundació Oncolliga GironaGirona Drenatge limfàtic
A la Fundació Pere ClosaClosa Projecte escolar GironaEst
Al CEE Font de l’Abellal’Abella Casal d’estiu
A l’AMPA dl Centre d’Educació Esp. Palau – Casal
d’estiu

Àrea de
Govern

4/3110/48909

CAPÍTOL IX. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Article 14
Per a cadascuna de les línies de concurrència esmentades als capítols IV, V i VI, VII del
present pla estratègic, es recolliran els següents indicadors numèrics:
Fase de concessió de la subvenció:
-

Número de sol·licituds presentades
Import total atorgat
% atorgat sobre imports sol·licitats
% atorgat sobre import màxim previst
Import no atorgat
Percentatge d’ajuntaments beneficiats sobre el total de la demarcació (en els casos de
subvencions adreçades a ajuntaments)

Fase de justificació i pagament
agament de la subvenció:
-

Número d’expedients amb minoracions
Import total de les minoracions
Número d’expedients revocats
Import total de les revocacions
Número d’expedients correctament justificats respecte al total
Import total pagat
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Els mateixos indicadors esmentats anteriorment, serviran per obtenir les dades globals de totes
les línies de Dipsalut, mitjançant el sumatori de cadascuna de les línies de concurrència.
Pel que fa a les subvencions excloses de concurrència, es recolliran de forma global
glo
els
següents indicadors:
-

Número de subvencions nominatives concedides
Import global concedit en subvencions nominatives
Número de subvencions excloses de concurrència per raó de interès públic concedides
Import global concedit en subvencions excloses de concurrència per raó de interès
públic concedides
% que representen les subvencions excloses de concurrència sobre el total de
subvencions de Dipsalut
Evolució de l’import concedit en subvencions excloses de concurrència en relació a
exercicis anteriors

Anualment, abans del dia 1 d’abril de l’exercici posterior a la concessió de les subvencions, es
realitzarà un informe, que contingui com a mínim els indicadors numèrics anteriors, a on també
es valorarà el grau de compliment del pla estratègic i l’oportunitat
l’oportunitat de les línies de subvencions,
i, si s’escau, s’acompanyarà amb una proposta d’actualització del pla per la seva aplicació en
l’exercici següent.
CAPÍTOL X. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE
SUBVENCIONS
Article 15
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 38/2003 de 17
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació
de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012).
Article 16
Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2018 i s’estendrà fins el 31 de
desembre de 2018, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que
es pugui acordar.”

9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
El president informa que diversos organismes
organismes comarcals, i dins l’àmbit de l’acció
social, treballen amb un software informàtic que necessita tenir accés i compatibiliat
amb el sofware que gestiona la història clínica compartida dels ciutadans del
Departament de Salut. Aquesta integració forma
forma part de la voluntat de fusionar salut i
acció social i, per tant, sol·liciten suport econòmic per a dur a terme aquesta
implementació. L’Organisme
rganisme es va oferir a col·laborar, mitjançant Sumar, per tal de
donar suport a aquesta iniciativa.
Els assistents aproven, per unanimitat, la urgència de l’assumpte.
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El 5 de desembre de 2017 (RE 17/6305), SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL (en endavant SUMAR), amb NIF
N B55023832, presenta una sol·licitud de
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses de integració del servei
GESS amb història clínica compartida de Catalunya, per la qual demana a Dipsalut un
import de seixanta-dos
dos mil dos-cents
dos cents noranta euros amb vuitanta cèntims (62.290,80
€). Posteriorment, el 12 de
de desembre de 2017 (RE 17/6372), presenta esmena de la
sol·licitud, modificant el pressupost.
SUMAR és una societat mercantil de capital íntegrament públic, formada per diverses
administracions locals, amb la missió de desenvolupar serveis socials de qualitat
qual
i
proximitat al món local, així com solucions d’innovació, planificació i gestió
d'equipaments i serveis, sumant esforços amb les entitats del tercer sector social i les
mateixes administracions públiques amb l'objectiu d'aconseguir més felicitat i qualitat
qu
de vida per a les persones.
També està entre els seus reptes el d’acompanyar al sector públic català en
l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques nacionals i
internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya.
Així mateix en el marc del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i
Sanitària (PIAISS), s’estan desenvolupant actuacions per fer que els professionals de
Serveis Socials i de Salut puguin compartir informació de les persones que atenen als
diferents àmbits.
En aquest sentit s’ha vist l’oportunitat de integrar la Història Clínica Compartida de
Catalunya (HC3) i l’aplicació GESS, que és l’eina informàtica utilitzada per la gestió de
casos al territori gironí, pels organismes comarcals de serveis
serveis socials del Pla de
l’Estany, el Gironès-Salt,
Salt, la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà.
Per tot l’esmentat, SUMAR demana un ajut de seixanta-dos
seixanta dos mil dos-cents
dos
noranta
euros amb vuitanta cèntims (62.290,80 €), per poder finançar una part de les despeses
despese
d’aquest contracte de serveis, adjudicat per cent seixanta-un
seixanta un mil tres-cents
tres
vuitantanou euros amb vuitanta cèntims (161.389,80 €), per permetre donar un salt qualitatiu
molt gran en l’assistència orientada a les persones.
El dia 13 de desembre de 2017, la gerent de Dipsalut i el cap de l’Àrea de Promoció de
la Salut i Qualitat de Vida, emeten un informe proposta on indica que:
-

Dipsalut,, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat
per la Diputació de Girona, amb la finalitat
finalitat de prestar serveis de salut pública a la
demarcació de Girona, i que des del dia 1 de gener de 2016, incorpora la Unitat
d’Acció Social de la Diputació de Girona a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la
Salut, assumint per tant les funcions derivades d’aquesta
d’aquesta prestació.

-

Atès que la finalitat del projecte pel qual es demana suport és d’interès públic i
social per la demarcació de Girona per la seva vessant de millora de la gestió per
part dels professionals de Serveis Socials, i per tant tindrà també un impacte en la
qualitat de servei ofert a les persones usuàries.
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-

Atès que Dipsalut no té inclòs en el seu pla estratègic de subvencions 2017
(aprovat pel Consell Rector en la sessió extraordinària 2017/03 de 21 de febrer de
2017) una línia de subvencions en
en concurrència que tingui com a objecte una
ajuda similar i que resultaria difícil efectuar una convocatòria per subvencionar
actuacions com la promoguda per SUMAR, donada la seva singularitat i
excepcionalitat.

Per tot això, la Gerència i el cap de l’Àrea
rea de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida,
proposen la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència, de conformitat amb
l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atès
que acredita l’interès públic i social. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de
l’acord amb SUMAR, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva
durada no sigui superior a tres anys.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és d’un import de
seixanta mil euros (60.000,00 €), correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació
d’aquesta subvenció.
Per tot l’exposat, d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb NIF
N
B55023832, una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses de
integració del servei GESS amb Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), per
un import de seixanta mil euros (60.000,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la
Llei 38/2003,
003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent:
Expedient
2017/2444

Beneficiari
SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL

NIF
B55023832

Objecte
Integració del servei GESS amb Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3),
Subvenció
Total
pressupost

Import
concedit
total

Percentatge
subvencionat

Periode
subvencionable

Termini justificació
finalitza

62.290,80 €

60.000,00 €

96,32 %

1 de setembre de
2017 a 31 d’agost

15 d’octubre de
2018
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de 2018

Supeditar l’eficàcia de la concessió de la subvenció a l’acreditació d’estar al corrent de
les obligacions davant la Tresoreria general de la Seguretat Social, mitjançant certificat
administratiu de l’òrgan competent d’acord amb l’article 22 del Real decret 887/2006,
887/200
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
SEGON. Autorització
Autoritzar i disposar l’import de seixanta mil euros (60.000,00 €) amb càrrec a
l’aplicació 4/3110/44900 Ajuts a ens públics i societats mercantils de l’Entitat local del
pressupost de Dipsalut per a 2017.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que s’autoritza
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 mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les
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 setembre de 2017 i
acabarà el 31 d’agost
st de 2018.
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
d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
SUMAR disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació
notificac 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
subvenci i les seves
condicions.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de seixanta-dos
seixanta
mil dos-
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cents noranta euros amb vuitanta cèntims (62.290,80 €), corresponent a l’import de les
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació al Registre d’entrada de Dipsalut d’un compte justificatiu normalitzat que
és a l’abastt al web 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
de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 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
l’execució de l’activitat experimentés un
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari el qual també tramitarà i
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que,
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
e la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
Es reduirà l’import de
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
El beneficiari serà el responsable
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 projecte.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la
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data de finalització del termini de justificació
justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució
expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
El pagament de la subvenció es pot realitzar en concepte de bestreta, un cop s’hagi
notificat aquest acord, i prèvia sol·licitud de SUMAR, SL. La sol·licitud es considerarà
com a acceptació expressa de la subvenció.
L’import de la bestreta que podrà sol·licitar serà de fins un màxim d’un 60 % 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,
aquesta serà objecte de revisió per part del centre gestor de la subvenció.
Posteriorment, en cas que l’informe sigui favorable, es farà efectiu el pagament de la
quantitat
itat total o restant, en cas que s’hagi sol·licitat bestreta, de conformitat amb el
que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim 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 requerir
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.
d) Si pel fet d’haver-se
d’haver
desenvolupat les activitats afectades
ectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions
acions 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
nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de
la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents 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 els beneficiaris 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
olució 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.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació 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 es preveuen en aquest acord.
f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per
adoptar els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
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Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es
regirà pel que 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
4 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,
sub
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
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 dels
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 mena de
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 compliment dels drets dels usuaris.
q) La bona fe.
r) El deure d’abstenir-se
d’abstenir se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix
estableix la Llei.
s) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
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.
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. 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
e subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
DIVUITÈ. Notificació
Notificar aquest acord a SUMAR, SL.
10. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

Atès que no hi ha més assumptes per tractar, el
e presidentt aixeca la sessió, de la qual
estenc aquesta acta.

El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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