
 

Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2018_0725_A0101
 
Acta de la reunió ordinària
2018. Girona. Membres
 
Núm. sessió:  2018/01
Caràcter:  Ordinària
Data: 6 de febr
Horari:  De les 12:
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Lluís Sais i Puigdemont
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Marta Felip i Torres
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Vicei nterventor:
Ernest Ruiz i Garcia
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
També assisteix a la sessió
Carreño, cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
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_A0101 

ordinària  del Consell Rector de Dipsalut del 
Membres  del Consell Rector.  

1 
rdinària 

brer de 2018 
les 12:00 a les 13:05 hores 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon : 
Lluís Sais i Puigdemont 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Marta Felip i Torres 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 

s i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

Batllori i Nouvilas 

nterventor:  
Ernest Ruiz i Garcia 

M. Teresa Villar i Roda 

a la sessió, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i 
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
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Rector de Dipsalut del 6 de febrer de 

el senyor David Álvarez i 
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 



 

Han excusat la seva absència el
Brosel. 
 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/1

14 de desembre de 2017, ordinària
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

5. Exp. 21_2018_0201_G0905 
prestació per incapacitat tem

 
6. Exp. 19_2018_90_X0101 

de subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a 
l’any 2018 (Pt10) 
 

7. Exp. 19_2018_76_X0101 
a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 
Saludables i de la convocatòria,
de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables
 

8. Exp. 5_2017_2285_X0203E02 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra la resolució de 
convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats sense 
finalitats lucratives de la demarcació de Girona per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA 2017/36)

 
9. Altres assumptes arribats a

 
10. Precs i preguntes 
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excusat la seva absència els vocals senyor Albert Gómez i Casas

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/1
de 2017, ordinària 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  

Exp. 21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació dels complements de 
prestació per incapacitat temporal 

Exp. 19_2018_90_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria 
de subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a 

p. 19_2018_76_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases de subvencions 
a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 
Saludables i de la convocatòria, per a l’any 2018, d’inversions de manteniment 
de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables 

Exp. 5_2017_2285_X0203E02 – Proposta d’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra la resolució de 
convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats sense 
finalitats lucratives de la demarcació de Girona per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA 2017/36)

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
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senyor Albert Gómez i Casas i Albert Piñeira i 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/15, del dia 

Proposta de modificació dels complements de 

Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria 
de subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a 

Proposta d’aprovació de les bases de subvencions 
a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 

per a l’any 2018, d’inversions de manteniment 

Proposta d’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra la resolució de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats sense 
finalitats lucratives de la demarcació de Girona per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA 2017/36) 

mb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 



 

 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/15, del 

dia 14 de desembre de 2017, ordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
2017/15, del dia 14 d
assistents. 
 
2. Informació de la Presidència
 
El president convida a incorporar
i Olmo, coordinador del grup de recerca en envelliment, discapacitat i salut; i 
coordinador de l’estudi sobre maduresa i envelliment (Mesgi 50) de l'Institut 
d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).
 
Amb motiu de la visita
presentarà a continuació
Dipsalut, el senyor Josep Marigó
 
A continuació, el president
presentació de l’estudi. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta 
canal es fa servir per a 
per a l’ens o si bé la seva 
 
El doctor Garre respon que 
serveis de salut i, per tant, no genera cap mena de despesa
 
El vocal senyor Salellas 
25% de la població gironina objecte de l’estudi
informació amb els municipis de la 
 
El doctor Garre respon 
publicació de les dades 
Dipsalut perquè en faci l’
 
La gerent puntualitza que les dades que 
s’incorporaran al projecte 
Diputació de Barcelona
decisions en aquest àmbit
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Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/15, del 
dia 14 de desembre de 2017, ordinària  

unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de desembre de 2017, que ha estat lliurat prèviament als 

Informació de la Presidència  

convida a incorporar-se a la sessió en aquest punt el doctor Josep Garre 
i Olmo, coordinador del grup de recerca en envelliment, discapacitat i salut; i 
coordinador de l’estudi sobre maduresa i envelliment (Mesgi 50) de l'Institut 
d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). 

visita, el president recorda els assistents que l’estudi que 
a continuació va ser iniciat sota el mandat de l’anterior president de 
senyor Josep Marigó i Costa. 

el president dóna la paraula al doctor Garre, que 
 

El vocal senyor Lluc Salellas pregunta que en cas de detecció de disfuncions quin 
a resoldre les incidències, el canal ordinari i sense cost 

seva gestió representa un cost addicional per a

respon que se segueix el camí habitual de la resta 
per tant, no genera cap mena de despesa per a Dipsalut.

El vocal senyor Salellas destaca el fet que l’estudi reflecteix que la pobresa 
de la població gironina objecte de l’estudi, i vol saber com es socialitza 

ls municipis de la demarcació. 

 que, un cop finalitzat l’informe, hi ha dues possibilitats
de les dades dins l’àmbit científic, o bé cedir els resultats de l’

ipsalut perquè en faci l’ús que consideri oportú. 

puntualitza que les dades que s’obtinguin de l’estudi Mesgi 50, 
l projecte de l’Observatori de la salut, tal com 

arcelona, per a poder donar suport als municipis a
decisions en aquest àmbit. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/15, del 

ordinària anterior, número 
que ha estat lliurat prèviament als 

el doctor Josep Garre 
i Olmo, coordinador del grup de recerca en envelliment, discapacitat i salut; i 
coordinador de l’estudi sobre maduresa i envelliment (Mesgi 50) de l'Institut 

assistents que l’estudi que es 
el mandat de l’anterior president de 

, que fa una breu 

cas de detecció de disfuncions quin 
canal ordinari i sense cost directe 

a l’Organisme. 

segueix el camí habitual de la resta d’usuaris dels 
per a Dipsalut. 

que la pobresa afecta un 
com es socialitza aquesta 

hi ha dues possibilitats: fer la 
els resultats de l’informe a 

de l’estudi Mesgi 50, 
tal com fa actualment la 

donar suport als municipis a l’hora de pendre 



 

D’altra banda, el president informa
commemoratives dels deu anys de la 
consell a participar en el procés de reflexió estratègica liderat pel 
Muntada. En aquest procés
ajuntaments gironins. 
 
El president exposa tot seguit 
empleats de l’Organisme
la Diputadcio de Girona,
legalitat vigent, és agumentar 
 
Finalment, i en referència a
d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
beneficiari, el president informa que l’Organisme 
atès que s’han de resoldre les al·legacions presentades per la Universitat de Girona.
 
3. Informació de la Gerència
 
La gerent dóna compte 
subvencions i projectes de l´Organisme durant l’any 
assistents que en la sessió del C
compte de la liquidació de
econòmica addicional de tipus més analític
 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a
 
El vocal senyor Lluc Salellas 
 

“Contractar l’empresari Manel Muntada 
procés de reflexió sobre el model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import 
màxim de 17.100,00 € amb 3.591,00 € en concepte d’IVA

 
En concret, el vocal demana que 
de la contractació ja que, comparativament, l’import de la contractació equival al 70% 
del salari d’un treballador mitjà de Dipsalut. 
 
El president respon que farà arribar el pla de 
Rector. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas 
747 
 

“Concedir a Dinàmig –
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses d’organització de la 
Fira Orígens 2017, per import de 15.000,00 

 
El vocal considera que existeixen línies de subvenció
suport a aquestes activitats i vol 
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president informa que es preveu fer un progama 
commemoratives dels deu anys de la creació de Dipsalut i convida 
consell a participar en el procés de reflexió estratègica liderat pel 

. En aquest procés, també està previst que hi participin represent

El president exposa tot seguit la voluntat de millora de les condicions laborals
rganisme, amb l’objectiu d’aconseguir l’equiparació salarial amb els de 

irona, i afegeix que la intenció, en la mesura que ho permeti la 
agumentar l’actual plantilla de Dipsalut. 

i en referència a la concessió dels ajuts inclosos als projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT), dels quals Dipsalut n’ha resultat 

el president informa que l’Organisme resta pendent de resolució definitiva
s’han de resoldre les al·legacions presentades per la Universitat de Girona.

Informació de la Gerència  

compte dels principals indicadors d´activitat 
subvencions i projectes de l´Organisme durant l’any 2017. També informa els 
assistents que en la sessió del Consell Rector prevista per al mes de 
compte de la liquidació del pressupost de 2017 i es presentarà la 

ddicional de tipus més analític. 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a 

El vocal senyor Lluc Salellas demana més informació sobre el Decret 

Contractar l’empresari Manel Muntada Colell per a realitzar el servei de suport al 
procés de reflexió sobre el model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import 

€ amb 3.591,00 € en concepte d’IVA”. 

emana que se li proporcioni el pla de treball q
de la contractació ja que, comparativament, l’import de la contractació equival al 70% 
del salari d’un treballador mitjà de Dipsalut.  

El president respon que farà arribar el pla de treball a tots els membres del C

vocal senyor Lluc Salellas demana també més informació sobre el

– Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa una 
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses d’organització de la 

2017, per import de 15.000,00 €”. 

e existeixen línies de subvenció amb concurrència que donen 
suport a aquestes activitats i vol conèixer la justificació de la concessió d’una 
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progama d’activitats 
i convida els membres del 

consell a participar en el procés de reflexió estratègica liderat pel senyor Manel 
també està previst que hi participin representants dels 

illora de les condicions laborals dels 
, amb l’objectiu d’aconseguir l’equiparació salarial amb els de 

afegeix que la intenció, en la mesura que ho permeti la 

la concessió dels ajuts inclosos als projectes 
quals Dipsalut n’ha resultat 

pendent de resolució definitiva, 
s’han de resoldre les al·legacions presentades per la Universitat de Girona.  

indicadors d´activitat dels programes, 
També informa els 

l mes de març  es donarà 
es presentarà la informació 

ecret número 721 

Colell per a realitzar el servei de suport al 
procés de reflexió sobre el model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import 

li proporcioni el pla de treball que justifiqui l’import 
de la contractació ja que, comparativament, l’import de la contractació equival al 70% 

treball a tots els membres del Consell 

sobre el Decret número 

Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa una 
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses d’organització de la 

amb concurrència que donen 
justificació de la concessió d’una 



 

subvenció exclosa i si es mantindrà el mateix criteri per 
activitats similars. 
 
El president respon que
fires que fomentin el con
saludables, com per exemple el 
possibilitat de concedir-la mitjan
 
El vocal senyor Salellas no comparteix aquesta dinàmica i vol que consti 
 
El vocal senyor Lluís Costabella 
 

“Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Salut i crisi 2016
Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona, al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació”,

 
En concret, pregunta per què 
 
El president respon que
no es va executar íntegrament, i m
de la informació sol·licitada.
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subvenció exclosa i si es mantindrà el mateix criteri per al finançament de fires o 

El president respon que, des de fa anys, l’estratègia de l’Organisme és donar suport a 
el coneixement i consum de productes de proximitat

com per exemple el Fòrum Gastronòmic. El president planteja
la mitjançant subvenció nominativa. 

El vocal senyor Salellas no comparteix aquesta dinàmica i vol que consti 

Lluís Costabella demana informació sobre el decret 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Salut i crisi 2016
Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona, al Consell 

marcal de l’Alt Empordà, i minorar-la de 64.152,90 € a 25.562,76 €, d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació”,

En concret, pregunta per què s’ha minorat tanta quantitat de l’import

El president respon que la causa és probablement que finalment el projecte sol·licita
no es va executar íntegrament, i manifesta que farà arribar al vocal més detall respecte 

sol·licitada.
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l finançament de fires o 

rganisme és donar suport a 
i consum de productes de proximitat i aliments 

El president planteja la 

El vocal senyor Salellas no comparteix aquesta dinàmica i vol que consti a l’acta. 

decret número 726 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Salut i crisi 2016-2017 per 
Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona, al Consell 

€ a 25.562,76 €, d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació”, 

de l’import . 

probablement que finalment el projecte sol·licitat 
al vocal més detall respecte 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

679 02/12/2017 Intervenció 2017_0323  

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 9/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2016, per un import total de 101.191,98 
a despeses generals. 

680 02/12/2017 Subvencions 2017_0953  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Pont de Molins i minorar
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

681 02/12/2017 Subvencions 2017_0976  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments
consultoris locals, a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

682 02/12/2017 Subvencions 2017_1018  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris 
1.834,30 

683 02/12/2017 Subvencions 2017_1101  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Borrassà i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

684 02/12/2017 Subvencions 2017_1146  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a 
1.771,98 

685 02/12/2017 Subvencions 2017_1158  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de la 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

686 02/12/2017 Subvencions 2017_1168  

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 Sant Pere Pescador i minorar
15.292,59 

687 02/12/2017 Subvencions 2017_1178  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Vilamalla i minorar
de l’Ordenança general de subvencions

688 02/12/2017 Subvencions 2017_1230  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de s

689 02/12/2017 Subvencions 2017_1256  

Modificar l’import de la subvenció subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Llambilles i minorar
1.821,99 
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Resum  
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 9/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2016, per un import total de 101.191,98 € que es finançaran amb romanent líquid de Tresoreria per 
a despeses generals.  
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Pont de Molins i minorar-la de 1.821,99 
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments
consultoris locals, a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i minorar-la de 1.821,99 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet i minorar
1.834,30 € a 1.742,30 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Borrassà i minorar-la de 910,99 € a 909,71 €, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Vidrà i minorar
1.771,98 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de la Vajol i minorar-la de 953,67 € a 939,56 €, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i minorar
15.292,59 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Vilamalla i minorar-la de 1.821,99 € a 1.782,92 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i minorar-la de 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Llambilles i minorar
1.821,99 € a 1.530,76 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 9/2017, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 
€ que es finançaran amb romanent líquid de Tresoreria per 

despeses d’inversió en equipaments dels 
la de 1.821,99 € a 1.691,42 €, d’acord amb l’article 

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
la de 1.821,99 € a 414,95 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet i minorar-la de mil 

€ a 1.742,30 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 

€ a 909,71 €, d’acord amb l’article 30 de 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
administracions locals, a l’Ajuntament de Vidrà i minorar-la de 1.834,30 € a 

€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 

€ a 939,56 €, d’acord amb l’article 30 de 

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 Sant Pere Pescador i minorar-la de 15.899,67 € a 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 

a 1.782,92 €, d’acord amb l’article 30 

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
de 1.821,99 € a 1.395,62 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Llambilles i minorar-la de 

amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

690 02/12/2017 Subvencions 2017_1267  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en
consultoris locals, a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

691 02/12/2017 Subvencions 2017_1281  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en e
consultoris locals, a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

692 02/12/2017 Subvencions 2017_1286  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcio
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Vilanant  i minorar
1.334,62 

693 02/12/2017 Subvencions 2017_1335  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equi
consultoris locals, a l’Ajuntament de Jafre i minorar
l’Ordenança general d

694 02/12/2017 Subvencions 2017_1359  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del “Programa d’entrenament de m
preventiu a la malaltia d’Alzheimer”, a l’Associació EMAD Sant Feliu i minorar
d’acord amb l’article 30 de

695 02/12/2017 Subvencions 2017_1763  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Programa aula
instrumental bàsica”, al Consorci de Benestar Social Gironès
d’acord amb l’article 30

696 02/12/2017 Subvencions 2017_1773 
Modificar 
Ripollès”, a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general d

697 02/12/2017 Subvencions 2017_1781  

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

698 02/12/2017 Subvencions 2017_1783  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del pr
persones amb addicció i exclusió social, a l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman i minorar
de 6.009,84 

699 02/12/2017 Règim Intern 2017_2378  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 
laboral habitual de l’empleada NGP per un import de quaranta
corresponent a dues (2) hores en dia laborable (grup A1).

700 02/12/2017 Règim Intern 2017_2399  Decret relatiu a la sol·licitud de finalització de la reducció de jornada. Girona. MC,S

701 04/12/2017 Intervenció 2017_1157  

Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 3/2017 que mitja
autoritza la base 10a de les d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en
consultoris locals, a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià i minorar-la de 910,99 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en e
consultoris locals, a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules i minorar-la de 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcio
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de Vilanant  i minorar
1.334,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equi
consultoris locals, a l’Ajuntament de Jafre i minorar-la de 769,03 € a 576,50 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del “Programa d’entrenament de m
preventiu a la malaltia d’Alzheimer”, a l’Associació EMAD Sant Feliu i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Programa aula
instrumental bàsica”, al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Pla contra la pobresa energètica al 
Ripollès”, a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i minorar-de 8.489,97 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, a l’Ajuntament 
de Salt, i minorar-la de 10.155,02 € a 9.908,80 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte Servei de Centre de Dia per a 
persones amb addicció i exclusió social, a l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman i minorar

6.009,84 € (5.494,36 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general d
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el dia 23 de novembre de 2017, fora de la jornada 
laboral habitual de l’empleada NGP per un import de quaranta-dos euros amb quaranta
corresponent a dues (2) hores en dia laborable (grup A1). 
Decret relatiu a la sol·licitud de finalització de la reducció de jornada. Girona. MC,S
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 3/2017 que mitjançant transferència entre aplicacions 
autoritza la base 10a de les d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany
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Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
910,99 € a 370,56 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
de 1.642,38€ 769,87 €, d’acord amb 

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 Vilanant  i minorar-de 1.540,01 €, a 

30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 

576,50 €, d’acord amb l’article 30 de 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del “Programa d’entrenament de memòria 
preventiu a la malaltia d’Alzheimer”, a l’Associació EMAD Sant Feliu i minorar-la de 3.269,77 € a 2.976,99 €, 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Programa aula de formació 

Salt i minorar-la de 16.821,55 € a 15.172,84 €, 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Pla contra la pobresa energètica al 
8.489,97 € a 8.286,35 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, a l’Ajuntament 
€ a 9.908,80 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 

ojecte Servei de Centre de Dia per a 
persones amb addicció i exclusió social, a l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman i minorar-la 

d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
dia 23 de novembre de 2017, fora de la jornada 

dos euros amb quaranta-vuit cèntims (42,48 €), 

Decret relatiu a la sol·licitud de finalització de la reducció de jornada. Girona. MC,S 
nçant transferència entre aplicacions 

autoritza la base 10a de les d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

702 04/12/2017 Subvencions 2017_1223  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funciona
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de la Pera i minorar
1.218,62 

703 04/12/2017 Subvencions 2017_1282  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvam
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Cadaqués i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

704 04/12/2017 Subvencions 2017_1411  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i minorar
329,09 

705 04/12/2017 Subvencions 2017_1636  

Modificar l’import de la subvenció a ajuntaments per a realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació, a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenan

706 04/12/2017 Subvencions 2017_1665  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Blanes i minorar
amb l’article 30 de l’Orde

707 04/12/2017 Subvencions 2017_1667  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de la Cellera de Ter i minorar
€, d’acord amb l

708 04/12/2017 Subvencions 2017_1780  

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

709 04/12/2017 Règim Intern 2017_2420  

Contractar temporalment, per necessitat inajornable, 
administratiu a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de 
tasques, amb efectes a partir del 4 de desembre de 2017 i per un període de 6

710 04/12/2017 Contractació 2017_2436  

Aprovar l’adhesió de l’Organisme Autònom de Salut Publica de la Dip
l’assegurança de la flota de vehicles de la Diputació de Girona amb número d’expedient 2017/7949.

711 06/12/2017 Subvencions 2016_1653  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les Beques Jaume Casademont, a 
Casademont i minorar
subvencions de la Diputació

712 06/12/2017 Subvencions 2016_2424  

Modificar l’import de la subvenció pel finançament del seguiment de la cohort de l’estudi ME
el context de l’onada 7 del consorci SHARE, a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i 
minorar
la Diputació.

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funciona
consultoris locals adreçades a administracions locals, a l’Ajuntament de la Pera i minorar
1.218,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvam
platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Cadaqués i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i minorar
329,09 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció a ajuntaments per a realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació, a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Blanes i minorar-
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de la Cellera de Ter i minorar
, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

Modificar l’import de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, a l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro i minorar-la de 9.478,02 € a 7.118,53 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació. 
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, el senyor AJ perquè presti els seus serveis com a auxiliar 
administratiu a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de 
tasques, amb efectes a partir del 4 de desembre de 2017 i per un període de 6
Aprovar l’adhesió de l’Organisme Autònom de Salut Publica de la Diputació de Girona a la contractació de 
l’assegurança de la flota de vehicles de la Diputació de Girona amb número d’expedient 2017/7949.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les Beques Jaume Casademont, a 
Casademont i minorar-la de 10.000,00 € a 8.823,53 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció pel finançament del seguiment de la cohort de l’estudi ME
el context de l’onada 7 del consorci SHARE, a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i 
minorar-la de 250.000,00 € a 241.839,58 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació. 
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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 la Pera i minorar-la de 1.834,30 € a 

de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
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 Cadaqués i minorar-la de 4.000,00 € a 3.346,42 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i minorar-la de 822,74 € a 

icle 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció a ajuntaments per a realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació, a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i minorar-la de 2.920,62 € 2.637,31 €, 

ça general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 

-la de 1.234,11 € a 1.192,15 €, d’acord 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de la Cellera de Ter i minorar-la de 8.227,38 € a 7.615,84 

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

€ a 7.118,53 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 

perquè presti els seus serveis com a auxiliar 
administratiu a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de 
tasques, amb efectes a partir del 4 de desembre de 2017 i per un període de 6 mesos. 

utació de Girona a la contractació de 
l’assegurança de la flota de vehicles de la Diputació de Girona amb número d’expedient 2017/7949. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les Beques Jaume Casademont, a la Fundació Jaume 

€ a 8.823,53 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 

Modificar l’import de la subvenció pel finançament del seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50, any 2017, en 
el context de l’onada 7 del consorci SHARE, a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i 

€ a 241.839,58 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

713 06/12/2017 Subvencions 2017_1322  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Pontós i minorar
a 372,15 

714 06/12/2017 Subvencions 2017_1651  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Esponellà i minorar
amb l’article 30 de

715 06/12/2017 Contractació 2017_2356  

Contractar l’empresa Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per 
formació del segon semestre del 2017, amb efectes de 5 d’octubre de 2017, pel preu màxim de 5.760,00
1.209,60

716 06/12/2017 Subvencions 2017_2368  

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 Vilajuïga i minorar
30 de

717 06/12/2017 Contractació 2017_2401  

Contractar l’empresa Editorial Aranzadi S.A. per donar cobertura al servei d’informació jurídica online “Aranzadi 
Insignis” pel període de temps comprès entre l’octubre de 2017 i l’octubre del 2018, per un import màxim 
3.782,22 

718 06/12/2017 Contractació 2017_2402  

Contractar a l’empresa Ferrer 
Dipsalut i convalidar la despesa de la pòlissa corresponent a la factura amb número 1000631924,
registre comptable 2017/741, emesa per Ferrer Ojeda Correduria de seguro
local de Dipsalut per import de 1.605,50 

719 13/12/2017 Subvencions 2016_2420  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació r
el marc del programa Salut i crisi 2016
Girona, al Consell Comarcal de la Selva i minorar
l’Ordena

720 13/12/2017 Subvencions 2017_1463  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Juià i minorar
l’article 30 de l’Ordenanç

721 13/12/2017 Contractació 2017_1884  

Contractar l’empresari Manel 
model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import màxim de 17.100,00 

722 13/12/2017 Contractació 2017_1989  

Adjudicar el contracte de serveis del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i
Saludables de la comarca del Ripollès, a l’empresa Entrenaments Funcionals S.L, per import màxim de 
38.702,40 

723 13/12/2017 Tresoreria 2017_2385  Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Alp

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Pontós i minorar
a 372,15 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Esponellà i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Contractar l’empresa Axios Suport Psicològic a l’Administració SC per donar cobertura al servei dels cursos de 
formació del segon semestre del 2017, amb efectes de 5 d’octubre de 2017, pel preu màxim de 5.760,00
1.209,60 € en concepte d’IVA, que totalitzen 6.969,60 €, menys 864,00 € en concepte d’un 15% 
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 Vilajuïga i minorar-la de 2.898,45 
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Contractar l’empresa Editorial Aranzadi S.A. per donar cobertura al servei d’informació jurídica online “Aranzadi 
Insignis” pel període de temps comprès entre l’octubre de 2017 i l’octubre del 2018, per un import màxim 
3.782,22 €, més 794,27 € en concepte d’IVA, amb un total de 4.576,49 €. 
Contractar a l’empresa Ferrer Ojeda Correduria de seguros, S.L., per al servei d’assegurança del local de 
Dipsalut i convalidar la despesa de la pòlissa corresponent a la factura amb número 1000631924,
registre comptable 2017/741, emesa per Ferrer Ojeda Correduria de seguro
local de Dipsalut per import de 1.605,50 €. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació r
el marc del programa Salut i crisi 2016-2017 per Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de 
Girona, al Consell Comarcal de la Selva i minorar-la de  100.070,00 € a 93.177,01 €, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Juià i minorar-la de 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Contractar l’empresari Manel Muntada Colell per a realitzar el servei de suport al procés de reflexió sobre el 
model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import màxim de 17.100,00 
Adjudicar el contracte de serveis del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i
Saludables de la comarca del Ripollès, a l’empresa Entrenaments Funcionals S.L, per import màxim de 
38.702,40 € i amb un preu unitari de sessió de dinamització de 39,50 €. 
Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Alp
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Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals, a l’Ajuntament de Pontós i minorar-la de 1.821,98 € 

e subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Esponellà i minorar-la de 822,74 € a 729,57 €, d’acord 

onar cobertura al servei dels cursos de 
formació del segon semestre del 2017, amb efectes de 5 d’octubre de 2017, pel preu màxim de 5.760,00 €, més 

€ en concepte d’un 15% d’IRPF. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals 

de 2.898,45 € a 1.998,45 €, d’acord amb l’article 

Contractar l’empresa Editorial Aranzadi S.A. per donar cobertura al servei d’informació jurídica online “Aranzadi 
Insignis” pel període de temps comprès entre l’octubre de 2017 i l’octubre del 2018, per un import màxim 

 
Ojeda Correduria de seguros, S.L., per al servei d’assegurança del local de 

Dipsalut i convalidar la despesa de la pòlissa corresponent a la factura amb número 1000631924, i número de 
registre comptable 2017/741, emesa per Ferrer Ojeda Correduria de seguros, S.L., en concepte de la pòlissa del 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
2017 per Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de 

€ a 93.177,01 €, d’acord amb l’article 30 de 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
de 1.345,79 € a 878,04 €, d’acord amb 

Muntada Colell per a realitzar el servei de suport al procés de reflexió sobre el 
model organitzatiu i relacional de Dipsalut, per import màxim de 17.100,00 € amb 3.591,00 € en concepte d’IVA. 
Adjudicar el contracte de serveis del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris 
Saludables de la comarca del Ripollès, a l’empresa Entrenaments Funcionals S.L, per import màxim de 

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



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

724 13/12/2017 Règim Intern 2017_2435  

Aprovar la gratificació per serveis 
laboral habitual de l’empleada
(grup A2).

725 13/12/2017 Contractació 2017_2440  Decret de pagament del cost de les inscripcions per a la participació 

726 14/12/2017 Subvencions 2016_2417 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa Salut i crisi 2016
Girona, al Consell Comarcal de l’A
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

727 15/12/2017 Subvencions 2017_0193  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, la quantitat de
al finançament dels programes de protecció de la salut del Catàleg de serveis de Dipsalut

728 15/12/2017 Subvencions 2017_1478  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de p
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Mori i minorar
amb l’article 30 de

729 15/12/2017 Subvencions 2017_1530  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promo
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Urús i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

730 15/12/2017 Subvencions 2017_1548  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del funcionament ordinari del
d’educació especial, a l’Ajuntament de Blanes i minorar
de l’Ordenança

731 15/12/2017 Subvencions 2017_1660  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de pro
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Fortià i minorar
amb l’article 30 de

732 15/12/2017 Subvencions 2017_1671  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Esplais diari G
Garrotxa i minorar
subvencions de la Diputació.

733 15/12/2017 Subvencions 2017_1737  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte d’acompanyament 
(PAE), a Càritas Diocesana de Girona i minorar
l’Ordenança general de subvencions

734 15/12/2017 Tresoreria 2017_2384  Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes

735 15/12/2017 Tresoreria 2017_2387  Devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Ajuntament de Navata.
736 15/12/2017 Tresoreria 2017_2412  Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de novembre de 2017, fora de la jornada 
laboral habitual de l’empleada MGM, per un import de 289,05 €, corresponent a 15 hores en dies laborables 
(grup A2). 
Decret de pagament del cost de les inscripcions per a la participació en la cursa Oncotra
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa Salut i crisi 2016-2017 per Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de 
Girona, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i minorar-la de 64.152,90 € 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Concedir a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, la quantitat de 6.161,00 € en concepte de supo

finançament dels programes de protecció de la salut del Catàleg de serveis de Dipsalut
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de p
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Mori i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promo
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament d’Urús i minorar-la de 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del funcionament ordinari del
d’educació especial, a l’Ajuntament de Blanes i minorar-la de 7.559,22 € a 5.934,71 €, d’acord amb l’article 30 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de pro
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Fortià i minorar-la 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Esplais diari G
Garrotxa i minorar-la de 3.503,32 € a 3.218,57 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte d’acompanyament 
(PAE), a Càritas Diocesana de Girona i minorar-la de 6.314,14 € a 5.280,10 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes

Devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Ajuntament de Navata. 
Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garriguella
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extraordinaris prestats durant el mes de novembre de 2017, fora de la jornada 
€, corresponent a 15 hores en dies laborables 

la cursa Oncotrail. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 

2017 per Ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de 
 a 25.562,76 €, d’acord amb l’article 30 

€ en concepte de suport econòmic per 
finançament dels programes de protecció de la salut del Catàleg de serveis de Dipsalut. 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Mori i minorar-la de  822,74 € a 740,51 €, d’acord 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
de 1.506,51 € a 1.355,52 €, d’acord 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del funcionament ordinari del centre docent 
€ a 5.934,71 €, d’acord amb l’article 30 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
la de  822,74 € a 548,48 €, d’acord 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Esplais diari Garbuix”, a Esplais de la 
€ a 3.218,57 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte d’acompanyament a l’escolaritat 
a 5.280,10 €, d’acord amb l’article 30 de 

Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes 

Dipsalut i l’Ajuntament de Garriguella 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

737 15/12/2017 Subvencions 2017_2437  

Concedir al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya delegació de Girona subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del projecte de formació de professionals fisioterapeutes en promoció 
de la salut, de

738 19/12/2017 Règim Intern 2017_0245  Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social per a estudis. Girona. DG,F.

739 19/12/2017 Règim Intern 2017_0245  Decret d’aprovació de l’import corresponent a les ajudes socia

740 19/12/2017 Subvencions 2017_1138  

Revocar la subvenció concedida 
equipaments dels consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
Diputació
període subvencionable

741 19/12/2017 Subvencions 2017_1312  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ger 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 al·legacions ni ha a

742 19/12/2017 Subvencions 2017_1376  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Pont de Molins i minorar
d’acord amb l’article

743 19/12/2017 Subvencions 2017_1392  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vidreres i minorar
d’acord amb l’article 30 de

744 19/12/2017 Subvencions 2017_1400  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Prevenció i promoció de la salut 
cardiovascular i coronària entre la població”, a l’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a Malalties del Cor 
(GICOR) i minorar
subvencions de la Diputació.

745 19/12/2017 Subvencions 2017_1522  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Camprodon i minorar
d’acord amb

746 19/12/2017 Subvencions 2017_1546  

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i minorar
a 5.733,71 

747 19/12/2017 Subvencions 2017_1866  

Concedir a Dinàmig 
concurrència pública per les despeses d’organització de la Fira Orígens 2017, per import de 15.000,00 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Concedir al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya delegació de Girona subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del projecte de formació de professionals fisioterapeutes en promoció 
de la salut, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per import de 10.000 

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social per a estudis. Girona. DG,F.

Decret d’aprovació de l’import corresponent a les ajudes socials de salut. Girona. DG,F.

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament Sant Julià de Llor i Bonmatí per les despeses d’inversió en 
equipaments dels consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
Diputació, atès que no ha justificat que les despeses presentades correspon
període subvencionable. 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ger 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 al·legacions ni ha aportat més documentació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Pont de Molins i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vidreres i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Prevenció i promoció de la salut 
cardiovascular i coronària entre la població”, a l’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a Malalties del Cor 
(GICOR) i minorar-la de 2.334,62 € a 2.315,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Camprodon i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i minorar
a 5.733,71 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

Concedir a Dinàmig – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa una 
concurrència pública per les despeses d’organització de la Fira Orígens 2017, per import de 15.000,00 
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Concedir al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya delegació de Girona subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del projecte de formació de professionals fisioterapeutes en promoció 

de la Llei 38/2003, general de subvencions, per import de 10.000 €. 

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social per a estudis. Girona. DG,F. 

ls de salut. Girona. DG,F. 

a l’Ajuntament Sant Julià de Llor i Bonmatí per les despeses d’inversió en 
equipaments dels consultoris locals, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la 

, atès que no ha justificat que les despeses presentades corresponen a actuacions realitzades dins del 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ger 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, 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Pont de Molins i minorar-la de 822,74 € a 548,49 €, 

Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vidreres i minorar-la de 8.227,38 € a 8.059,30 €, 

denança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Prevenció i promoció de la salut 
cardiovascular i coronària entre la població”, a l’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a Malalties del Cor 

€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 

Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Camprodon i minorar-la de 4.975,92 € a 4.937,21 €, 

l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i minorar-la de 7.401,50 € 

subvencions de la Diputació. 

Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa una subvenció exclosa de 
concurrència pública per les despeses d’organització de la Fira Orígens 2017, per import de 15.000,00 €. 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

748 19/12/2017 Contractació 2017_2096  

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contra
necessaris per al desenvolupament del programa PT03 “programa de suport a la gestió municipal directa dels 
abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta 
del consumidor”

749 19/12/2017 Subvencions 2017_2362  

Modificar l’import de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
protecció de la salut, per realitzar reformes estructurals al Camp de futbol municipal per tal de reduir el risc de 
transmissió de la legionel·
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

750 19/12/2017 Règim Intern 2017_2394  Atorgar al personal les quantitats 

751 19/12/2017 Contractació 2017_2417  

Contractar l’empresa ABS Informàtica SL per a realitzar el 
ABSIS, des de l’01/01
totalitzen 5.243,99

752 19/12/2017 Règim Intern 2017_2424  

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants
de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de l’Organisme, en un terç del total de la 
jornada amb la correspone

753 20/12/2017 Subvencions 2017_1518  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Fem dissabte a la Garriga tot 
caminant”, concedida a l’Associació Grup Amics Senderistes Gas Mountain i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança

754 20/12/2017 Subvencions 2017_2210  

Concedir al Fons Català de
projectes, per import de 19.600,00 

755 21/12/2017 Subvencions 2017_1356  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervenc
concedida a l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i minorar
d’acord amb

756 21/12/2017 Subvencions 2017_1369  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvame
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Calonge, amb i minorar
26.718,75 

757 21/12/2017 Subvencions 2017_1482  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització 
concedida a la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

758 21/12/2017 Contractació 2017_1882  

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de dinamització dels Parcs Urb
d’Itineraris Saludables de la comarca de La Selva. CPM_C 2017/41. Consell Comarcal de La Selva.

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contra
necessaris per al desenvolupament del programa PT03 “programa de suport a la gestió municipal directa dels 
abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta 
del consumidor”. 
Modificar l’import de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
protecció de la salut, per realitzar reformes estructurals al Camp de futbol municipal per tal de reduir el risc de 
transmissió de la legionel·la a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga,  i minorarla 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Atorgar al personal les quantitats en concepte de complement de productivitat corresponent a l’a

Contractar l’empresa ABS Informàtica SL per a realitzar el servei anual de manteniment i suport dels aplicatius 
ABSIS, des de l’01/01/2018 fins al 31/12/2018, per import de 4.333,88 €, més 910,11
totalitzen 5.243,99 €, d'acord amb el pressupost datat a l’octubre de 2017.
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants
de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de l’Organisme, en un terç del total de la 
jornada amb la corresponent reducció del 20% del seu sou. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Fem dissabte a la Garriga tot 
caminant”, concedida a l’Associació Grup Amics Senderistes Gas Mountain i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Concedir al Fons Català de Cooperació una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de
projectes, per import de 19.600,00 €. 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervenc
concedida a l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvame
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Calonge, amb i minorar
26.718,75 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització 
concedida a la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de dinamització dels Parcs Urb
d’Itineraris Saludables de la comarca de La Selva. CPM_C 2017/41. Consell Comarcal de La Selva.
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Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació dels serveis 
necessaris per al desenvolupament del programa PT03 “programa de suport a la gestió municipal directa dels 
abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta 

Modificar l’import de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
protecció de la salut, per realitzar reformes estructurals al Camp de futbol municipal per tal de reduir el risc de 

la a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga,  i minorarla de 9.693,97 € a 9.693,95 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

concepte de complement de productivitat corresponent a l’any 2017. 

servei anual de manteniment i suport dels aplicatius 
€, més 910,11 € en concepte d’IVA, que 

€, d'acord amb el pressupost datat a l’octubre de 2017. 
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora GBR, tècnica mitjana 
de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de l’Organisme, en un terç del total de la 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Fem dissabte a la Garriga tot 
caminant”, concedida a l’Associació Grup Amics Senderistes Gas Mountain i minorar-la de 888,97 € a 349,80 €, 

eneral de subvencions de la Diputació. 

Cooperació una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervencions terapèutiques 
concedida a l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i minorar-la de 3.186,87 € a 2.851,48 €, 

l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Calonge, amb i minorar-la de 28.650,61 € a 

€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades de la realització d’intervencions terapèutiques 
concedida a la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa i minorar-de 3.000,25 € a 2.877,36 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables de la comarca de La Selva. CPM_C 2017/41. Consell Comarcal de La Selva. 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

759 21/12/2017 Contractació 2017_2434  

Aprovar el contracte de patrocini amb l’Associació Multicapacitats per a la difusió de la identifica
Dipsalut a la jornada del dia 3 de desembre de 2017 “Posa’t al meu lloc”, mitjançant la realització d’una 
aportació dinerària per import de 5.000,00
import total de 

760 21/12/2017 Contractació 2017_2440  

Deixar sense efecte el decret de 13 de desembre de 2017
setze participants a la Cursa Oncotrail 2017 en representació de la Diputació de Girona i de Dipsalut, per import 
de 695,00 euros de conformitat amb les tarifes aprovades pel Reglament de l’Oncotrail per a l’any 2017

761 21/12/2017 Subvencions 2017_2442  

Concedir a l’Ajuntament d’Olot, una subvenció exclosa de concurrència públic
despeses del projecte “Menjador social de la Garrotxa”, per import de 18.000,00 

762 21/12/2017 AGAiE 2017_2447  

Modificar el Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de Dipsalut
electrònica d’accés a l’esmentada Seu.
Esmenar el punt primer del Decret de la Vicepresidència primera de Dipsalut, de 28 de febrer de 2013, pel qual 
s’aprova el Tauler electrònic d’edictes de l’Organisme, per tal d’actualitzar l’adreça 
l’esmentat Tauler
 Modificar el punt 4 de la instrucció primera de les Instruccions de gestió específiques de funcionament del 
Registre electrònic de Dipsalut, per tal d’actualitzar l’adreça electrònica d’accés a l’esmentat Registre.

763 29/12/2017 Subvencions 2017_1057  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a administracions locals concedida a l’Ajuntament de Pedret i Marzà i minorar
1.834,30

764 29/12/2017 Subvencions 2017_1112  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarca
finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer i minorar
30 de l’Ordenança general de subvenci

765 29/12/2017 Subvencions 2017_1323  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de s

766 29/12/2017 Subvencions 2017_1363  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Roses i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de 

767 29/12/2017 Subvencions 2017_1563  

Modificar l’import de la subvenció 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 
concedida a l’Ajuntament de Blanes i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Aprovar el contracte de patrocini amb l’Associació Multicapacitats per a la difusió de la identifica
Dipsalut a la jornada del dia 3 de desembre de 2017 “Posa’t al meu lloc”, mitjançant la realització d’una 
aportació dinerària per import de 5.000,00 €, i amb un import de 1.050,00 € en concepte d’IVA, 
import total de 6.050,00 €, de conformitat amb el pressupost de dia 29 de novembre de 2017.
Deixar sense efecte el decret de 13 de desembre de 2017 i aprovar el pagament de les q
setze participants a la Cursa Oncotrail 2017 en representació de la Diputació de Girona i de Dipsalut, per import 
de 695,00 euros de conformitat amb les tarifes aprovades pel Reglament de l’Oncotrail per a l’any 2017
Concedir a l’Ajuntament d’Olot, una subvenció exclosa de concurrència públic
despeses del projecte “Menjador social de la Garrotxa”, per import de 18.000,00 
Modificar el Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de Dipsalut
electrònica d’accés a l’esmentada Seu. 
Esmenar el punt primer del Decret de la Vicepresidència primera de Dipsalut, de 28 de febrer de 2013, pel qual 
s’aprova el Tauler electrònic d’edictes de l’Organisme, per tal d’actualitzar l’adreça 
l’esmentat Tauler 
Modificar el punt 4 de la instrucció primera de les Instruccions de gestió específiques de funcionament del 
Registre electrònic de Dipsalut, per tal d’actualitzar l’adreça electrònica d’accés a l’esmentat Registre.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a administracions locals concedida a l’Ajuntament de Pedret i Marzà i minorar
1.834,30 € a 1.734,40 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subve
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarca
finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer i minorar-la de 600,00 € a 484,00 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
consultoris locals, a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i minorar-la de 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Roses i minorar
, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

Modificar l’import de la subvenció 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 
concedida a l’Ajuntament de Blanes i minorar-la de 1.550,00 € a 1.528,80 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
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Aprovar el contracte de patrocini amb l’Associació Multicapacitats per a la difusió de la identificació visual de 
Dipsalut a la jornada del dia 3 de desembre de 2017 “Posa’t al meu lloc”, mitjançant la realització d’una 

€ en concepte d’IVA, resultant-ne un 
, de conformitat amb el pressupost de dia 29 de novembre de 2017. 

provar el pagament de les quotes d’inscripció dels 
setze participants a la Cursa Oncotrail 2017 en representació de la Diputació de Girona i de Dipsalut, per import 
de 695,00 euros de conformitat amb les tarifes aprovades pel Reglament de l’Oncotrail per a l’any 2017. 
Concedir a l’Ajuntament d’Olot, una subvenció exclosa de concurrència pública per finançar part de les 
despeses del projecte “Menjador social de la Garrotxa”, per import de 18.000,00 €. 
Modificar el Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de Dipsalut per tal d’actualitzar l’adreça 

Esmenar el punt primer del Decret de la Vicepresidència primera de Dipsalut, de 28 de febrer de 2013, pel qual 
s’aprova el Tauler electrònic d’edictes de l’Organisme, per tal d’actualitzar l’adreça electrònica d’accés a 

Modificar el punt 4 de la instrucció primera de les Instruccions de gestió específiques de funcionament del 
Registre electrònic de Dipsalut, per tal d’actualitzar l’adreça electrònica d’accés a l’esmentat Registre. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels 
consultoris locals adreçades a administracions locals concedida a l’Ajuntament de Pedret i Marzà i minorar-la de 

amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció 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, 

€ a 484,00 €, d’acord amb l’article 

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments dels 
de 655,94 € a 535,32 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Roses i minorar-la de 38.076,91 € a 37.070,52 

ncions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció 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 

a 1.528,80 €, d’acord amb l’article 30 de 



 

Núm. Data  Unitat Expedient  Resum

768 29/12/2017 Subvencions 2017_1580  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses derivades del 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva i minorar
393,06 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Resum  
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses derivades del 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva i minorar
393,06 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
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Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses derivades del manteniment dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva i minorar-la de 600,00 € a 

€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 



5. Exp. 21_2018_0201_G0905 
prestació per incapacitat temporal

 
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
d’octubre, els complements retributius de les 
funcionari i laboral de Dipsalut en les situacions d’incapacitat temporal, en els termes 
que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 
Posteriorment, en la sessió 2015/5, de 28 d’abril, el Consell Rector aprova modificar 
l’acord esmentat anteriorment, per tal d’incloure
considerades excepcionals en què el complement retributiu és de fins al 100% mentre 
duri la situació d’incapacitat temporal. 
 
En data 24 de novembre de 2017, el cap del servei de Recursos Humans de la 
Diputació de Girona signa informe favorable a ampliar la llista de les contingències 
excepcionals en què el complement retribució és de fins al 100%, de co
l’acord de la mesa negociadora de la Diputació de Girona en què s’incorporen a 
aquesta llista aquelles situacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya 
4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació
d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del 
seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
  
A la vista de l’informe i de l’acord de la mesa negociadora esmentats, i atès que, 
segons el que estableix l’article 37.1.k) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE 
núm. 261 de 31 d’octubre de 2015), són matèria objecte de negociació amb la 
representació del personal al servei de les administracions públiques aquelles que 
afecten les condicions de treball i les retribucions, en el seu àmbit respectiu i amb 
l’abast que permeti la Llei, en data 26 de gener de 2018 s’acorda amb la representació 
del personal laboral proposar a la Presidència de Dipsalut que elevi al Consell Rector, 
atès que és l’òrgan que en té la competència per haber aprovat l’acord inicial, 
incorporar a la llista 
complement retributiu del pers
situació d’incapacitat temporal les situacions següents:
 

• La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció 
assistida o durant el període de lactància, encara que no doni lloc a 
de risc durant la lactància.

 
• La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de 

discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
 
• La situació d’incapacitat temporal que sigui conseqüència d’exploracions 

diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, 
fibroscòpies, cateterismes i altres de similars.

 
• La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el 

primer trimestre de gestació per inducció farmacológi
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21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació dels complements de 
prestació per incapacitat temporal  

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
d’octubre, els complements retributius de les prestacions que percep el pe
funcionari i laboral de Dipsalut en les situacions d’incapacitat temporal, en els termes 
que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

nt, en la sessió 2015/5, de 28 d’abril, el Consell Rector aprova modificar 
l’acord esmentat anteriorment, per tal d’incloure-hi un seguit de contingències 
considerades excepcionals en què el complement retributiu és de fins al 100% mentre 

d’incapacitat temporal.  

En data 24 de novembre de 2017, el cap del servei de Recursos Humans de la 
Diputació de Girona signa informe favorable a ampliar la llista de les contingències 
excepcionals en què el complement retribució és de fins al 100%, de co
l’acord de la mesa negociadora de la Diputació de Girona en què s’incorporen a 
aquesta llista aquelles situacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya 
4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació
d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del 
seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. 

A la vista de l’informe i de l’acord de la mesa negociadora esmentats, i atès que, 
ue estableix l’article 37.1.k) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE 
núm. 261 de 31 d’octubre de 2015), són matèria objecte de negociació amb la 

personal al servei de les administracions públiques aquelles que 
afecten les condicions de treball i les retribucions, en el seu àmbit respectiu i amb 
l’abast que permeti la Llei, en data 26 de gener de 2018 s’acorda amb la representació 

al proposar a la Presidència de Dipsalut que elevi al Consell Rector, 
atès que és l’òrgan que en té la competència per haber aprovat l’acord inicial, 
incorporar a la llista de contingències considerades excepcionals en què el 
complement retributiu del personal de Dipsalut és de fins al 100% mentre duri la 
situació d’incapacitat temporal les situacions següents: 

La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció 
assistida o durant el període de lactància, encara que no doni lloc a 
de risc durant la lactància. 

La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de 
discapacitat amb grau igual o superior al 33%. 

La situació d’incapacitat temporal que sigui conseqüència d’exploracions 
diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, 
fibroscòpies, cateterismes i altres de similars. 

La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el 
primer trimestre de gestació per inducció farmacológica. 
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Proposta de modificació dels complements de 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
prestacions que percep el personal 

funcionari i laboral de Dipsalut en les situacions d’incapacitat temporal, en els termes 
que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

nt, en la sessió 2015/5, de 28 d’abril, el Consell Rector aprova modificar 
hi un seguit de contingències 

considerades excepcionals en què el complement retributiu és de fins al 100% mentre 

En data 24 de novembre de 2017, el cap del servei de Recursos Humans de la 
Diputació de Girona signa informe favorable a ampliar la llista de les contingències 
excepcionals en què el complement retribució és de fins al 100%, de conformitat amb 
l’acord de la mesa negociadora de la Diputació de Girona en què s’incorporen a 
aquesta llista aquelles situacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya 
4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del 

A la vista de l’informe i de l’acord de la mesa negociadora esmentats, i atès que, 
ue estableix l’article 37.1.k) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE 
núm. 261 de 31 d’octubre de 2015), són matèria objecte de negociació amb la 

personal al servei de les administracions públiques aquelles que 
afecten les condicions de treball i les retribucions, en el seu àmbit respectiu i amb 
l’abast que permeti la Llei, en data 26 de gener de 2018 s’acorda amb la representació 

al proposar a la Presidència de Dipsalut que elevi al Consell Rector, 
atès que és l’òrgan que en té la competència per haber aprovat l’acord inicial, 

de contingències considerades excepcionals en què el 
onal de Dipsalut és de fins al 100% mentre duri la 

La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció 
assistida o durant el període de lactància, encara que no doni lloc a una situació 

La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de 

La situació d’incapacitat temporal que sigui conseqüència d’exploracions 
diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, 

La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el 



 
• La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i altres de declaració 

obligatòria, que fins ara no estaven reconegudes, sempre que no requereixin 
una hospitalització. 

 
S’inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides en l’ann
decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el 
sistema de la Seguretat Social, de la prestació económica per cura de menors 
afectats per cáncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties 
isquèmiques.  
 
Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració 
obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de 
desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilancia epidemiológica.

 
De conformitat amb el pacte esmentat, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la Gerència signen, en data 31 de gener de 2018, la corresponent 
proposta de resolució, segons consta a l’expedient administratiu.
 
D’acord amb la corresponent 
que li confereixen els Estatuts 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es 
complementen, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les 
prestacions que percep el personal funcionari i laboral Dipsalut en les situacions 
d’incapacitat temporal, amb el redactat següent: 
 

«Primer. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l'estab
competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral Dipsalut 
en situació d’incapacitat temporal, de la següent manera: 
 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències co
reconeixerà un complement retributiu equivalent a: 
 

El 50% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 
comunes.  
 
El 15% de les retrib
la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències 
comunes.  
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La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i altres de declaració 
obligatòria, que fins ara no estaven reconegudes, sempre que no requereixin 

 

S’inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides en l’ann
decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el 
sistema de la Seguretat Social, de la prestació económica per cura de menors 
afectats per cáncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties 

Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració 
obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de 
desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilancia epidemiológica.

at amb el pacte esmentat, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la Gerència signen, en data 31 de gener de 2018, la corresponent 
proposta de resolució, segons consta a l’expedient administratiu. 

corresponent proposta de la Presidència, i en ús de les competències 
Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es 
complementen, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les 

ions que percep el personal funcionari i laboral Dipsalut en les situacions 
d’incapacitat temporal, amb el redactat següent:  

. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral Dipsalut 
en situació d’incapacitat temporal, de la següent manera:  

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències co
reconeixerà un complement retributiu equivalent a:  

El 50% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 

El 15% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències 
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La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i altres de declaració 
obligatòria, que fins ara no estaven reconegudes, sempre que no requereixin 

S’inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides en l’annex del Reial 
decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el 
sistema de la Seguretat Social, de la prestació económica per cura de menors 
afectats per cáncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties 

Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració 
obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de 
desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilancia epidemiológica. 

at amb el pacte esmentat, el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la Gerència signen, en data 31 de gener de 2018, la corresponent 

en ús de les competències 
, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

. Modificar el punt primer de l’acord del Consell Rector pel qual es 
complementen, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les 

ions que percep el personal funcionari i laboral Dipsalut en les situacions 

. Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 
ilitat pressupostària i de foment de la 

competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral Dipsalut 

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es 

El 50% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 

ucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències 



El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, a partir del vint
comunes.  

 
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes 
produïdes per una de les situacions considerades excepcionals degudament 
justificades (embaràs de l’emp
violència de gènere, intervenció quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic, 
tractaments de reproducció assistida, període de lactància, malalties que han 
estat causa de discapacitat amb grau igual o 
diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre 
de gestació per inducció farmacològica i malalties greus i de declaració 
obligatòria que no requereixin hospitalització, incloses les recollid
Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, i les recollides als annexos I i II del Reial 
decret 2210/1995, de 28 de setembre), es reconeixerà un complement retributiu 
equivalent a: 
 

El 100% de les retribucions que va percebre l’empleat públi
de la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 
comunes.  
 
El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat t
comunes.  
 
El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, a partir del vint
comunes.  

 
En els casos d’intervenció quirúrgica i 
suficientment acreditat:
 

• Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà 
acreditar que aquesta intervenció requereix
recuperació que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat 
Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà 
que la intervenció quirúrgica tingui suficient gravetat.

 
 El període durant el

retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció 
quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la 
qual cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica 

 
• O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel 

centre hospitalari, on consti la data i durada de l'ingrés.
 
La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
retribucions, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 
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El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
ir del vint-i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències 

b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes 
produïdes per una de les situacions considerades excepcionals degudament 
justificades (embaràs de l’empleada pública, empleades públiques víctimes de la 
violència de gènere, intervenció quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic, 
tractaments de reproducció assistida, període de lactància, malalties que han 
estat causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%, exploracions 
diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre 
de gestació per inducció farmacològica i malalties greus i de declaració 
obligatòria que no requereixin hospitalització, incloses les recollid
Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, i les recollides als annexos I i II del Reial 
decret 2210/1995, de 28 de setembre), es reconeixerà un complement retributiu 

El 100% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al 
de la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 

El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat temporal per contingències 

El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
la baixa, a partir del vint-i-unè dia de la incapacitat temporal per contingències 

En els casos d’intervenció quirúrgica i hospitalització haurà de quedar 
suficientment acreditat: 

Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà 
acreditar que aquesta intervenció requereix obligatòriament un període de 
recuperació que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat 
Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà 
que la intervenció quirúrgica tingui suficient gravetat. 

El període durant el qual estarà justificada la percepció del 100% de les 
retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció 
quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la 
qual cosa s'acreditarà amb una baixa mèdica de la Seguretat Social.

O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel 
centre hospitalari, on consti la data i durada de l'ingrés. 

La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
ns, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 
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El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències 

b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes 
produïdes per una de les situacions considerades excepcionals degudament 

leada pública, empleades públiques víctimes de la 
violència de gènere, intervenció quirúrgica o hospitalització de l’empleat públic, 
tractaments de reproducció assistida, període de lactància, malalties que han 

superior al 33%, exploracions 
diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre 
de gestació per inducció farmacològica i malalties greus i de declaració 
obligatòria que no requereixin hospitalització, incloses les recollides a l’annex del 
Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, i les recollides als annexos I i II del Reial 
decret 2210/1995, de 28 de setembre), es reconeixerà un complement retributiu 

c el mes anterior al 
de la baixa, durant els tres primers dies d'incapacitat temporal per contingències 

El 40% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
emporal per contingències 

El 25% de les retribucions que va percebre l’empleat públic el mes anterior al de 
unè dia de la incapacitat temporal per contingències 

hospitalització haurà de quedar 

Que ha existit una intervenció quirúrgica, mitjançant el justificant expedit pel 
centre sanitari, on consti el dia de la intervenció, i a més també caldrà 

obligatòriament un període de 
recuperació que impedeix treballar, amb una baixa mèdica de la Seguretat 
Social. Si no existeix aquesta baixa mèdica simultània no es considerarà 

qual estarà justificada la percepció del 100% de les 
retribucions s'iniciarà a partir del moment en què tingui lloc la intervenció 
quirúrgica, i mentre duri la recuperació obligatòria que impedeix treballar, la 

de la Seguretat Social. 

O bé, que ha existit un ingrés hospitalari, mitjançant el justificant expedit pel 

La durada total de la hospitalització, als efectes de percebre el 100% de les 
ns, serà la del temps que duri l'internament hospitalari, i també els dies 



de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest 
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 
mèdica de la Seguret
 
c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, 
es reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va 
percebre l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de 
la incapacitat temporal per contingències professionals.»

 
Segon. Aquest acord serà d’aplicació a partir de la data de la seva adopció. No obstant 
això, al personal que en aquesta data ja es trobi en situació d’incapacitat temporal li 
serà d’aplicació el que estableix l’acord del Consell Rector de 28 d’abril de 2015 mentre 
duri la incapacitat temporal.
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.
 
Quart. Fer públic aquest acord per al personal funcionar i laboral de 
 
 
6. Exp. 19_2018_90_X0101 

convocatòria de subvencions a ajuntaments per al su port econòmic a 
actuacions per a la lluita i control integrat de pl agues urbanes de la 
demarcació de Girona per a l’any 2018 (Pt10

 
El vocal senyor Lluc Salellas
que no s’han introduït 
d’enfocar la problemàtica del mosquit tigre i
d’incloure com a subvencionables 
 
El president respon que 
línia i que és conscient 
programa, i que s’està treballant per reordenar el servei de lluita contra el mosquit 
tigre. Pel que fa al control 
és de gran complexitat i 
afegeix, a més, que són
aquest àmbit.  
 
Finalitzen les intervencions.
 
Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que 
portin a terme les administracions locals en el marc de 
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a 
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció de la 
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a 
d’aquests riscos. 
 
 
 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest 
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 
mèdica de la Seguretat Social.  

c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, 
es reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va 
percebre l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de 
a incapacitat temporal per contingències professionals.» 

Aquest acord serà d’aplicació a partir de la data de la seva adopció. No obstant 
això, al personal que en aquesta data ja es trobi en situació d’incapacitat temporal li 

que estableix l’acord del Consell Rector de 28 d’abril de 2015 mentre 
duri la incapacitat temporal. 

. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.

. Fer públic aquest acord per al personal funcionar i laboral de 

Exp. 19_2018_90_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments per al su port econòmic a 
actuacions per a la lluita i control integrat de pl agues urbanes de la 
demarcació de Girona per a l’any 2018 (Pt10 ) 

El vocal senyor Lluc Salellas manifesta la seva intenció d’abstenir
s’han introduït els canvis plantejats en anteriors reunions

d’enfocar la problemàtica del mosquit tigre i, a més, considera que s’haurien
com a subvencionables actuacions destinades al control de gossos

que aquest any s’han augmentat els recursos destinats a aquesta 
que és conscient que cal millorar la gestió dels recursos i objectius del 

i que s’està treballant per reordenar el servei de lluita contra el mosquit 
control de gossos i gats abandonats, manifesta que 

és de gran complexitat i que sobrepassa les funcions de Dipsalut. 
són els Consells Comarcals els que realitzen 

Finalitzen les intervencions. 

Dipsalut té com a objectiu donar 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. És a través de l’Àrea de Protecció de la 
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control 
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de recuperació obligada al domicili que impedeixen treballar, si escau. Aquest 
període posterior a l'ingrés hospitalari s'haurà d'acreditar mitjançant una baixa 

c) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, 
es reconeixerà un complement retributiu del 25% de les retribucions que va 
percebre l’empleat públic el mes anterior al de la baixa, a partir del primer dia de 

Aquest acord serà d’aplicació a partir de la data de la seva adopció. No obstant 
això, al personal que en aquesta data ja es trobi en situació d’incapacitat temporal li 

que estableix l’acord del Consell Rector de 28 d’abril de 2015 mentre 

. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut. 

. Fer públic aquest acord per al personal funcionar i laboral de Dipsalut. 

Proposta d’aprovació de les bases i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments per al su port econòmic a 
actuacions per a la lluita i control integrat de pl agues urbanes de la 

manifesta la seva intenció d’abstenir-se, ja que entén 
reunions sobre la manera 
considera que s’haurien 

actuacions destinades al control de gossos i gats. 

augmentat els recursos destinats a aquesta 
que cal millorar la gestió dels recursos i objectius del 

i que s’està treballant per reordenar el servei de lluita contra el mosquit 
de gossos i gats abandonats, manifesta que la intervenció 

funcions de Dipsalut. El president 
realitzen actuacions en 

Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que 
les seves competències 

municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a 
riscos d’origen físic, químic o microbiològic. És a través de l’Àrea de Protecció de la 

la vigilància i control 



En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a 
favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de les 
situacions de risc detectades, les plagues urbanes,
conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden 
ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.
 
Per tal de donar suport a aquestes actuacions, Dipsalut e
subvencions  adreçades als ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis perquè  hi 
presentin les actuacions que hagin realitzat en el municipi en el període 
subvencionable. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018.
III, article 7, es preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 
2018.  
 
Vist l’informe proposta de 20 de gener de 2018 del cap
Salut i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica en què proposen 
l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesos els canvis que s’han 
d’efectuar en relació a la nova normativa administrativa i la revi
l’aprovació de la convocatòria.
 
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el conting
 
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim 
subvencions. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i
competències que li atribueix 
aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments per al 
suport econòmic a les actuacions per a 
la demarcació de Girona, que figuren en l’Annex I.
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria per l’any 2018 que consta en l'annex 
II, amb plena submissió a les bases esmentades al punt primer. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e
(https://seu.dipsalut.cat)
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En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a 
favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de les 
situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un 
conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden 
ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.

Per tal de donar suport a aquestes actuacions, Dipsalut estableix una línia de 
subvencions  adreçades als ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis perquè  hi 
presentin les actuacions que hagin realitzat en el municipi en el període 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018.
III, article 7, es preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 

Vist l’informe proposta de 20 de gener de 2018 del cap de l’Àrea de Protecció de la 
Salut i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica en què proposen 
l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesos els canvis que s’han 
d’efectuar en relació a la nova normativa administrativa i la revisió d’alguns dels punts i 
l’aprovació de la convocatòria. 

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 

D’acord amb aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, en ús de 
li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut

aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta 
l’adopció del següent  

Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments per al 
suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de 
la demarcació de Girona, que figuren en l’Annex I. 

Aprovar simultàniament la convocatòria per l’any 2018 que consta en l'annex 
II, amb plena submissió a les bases esmentades al punt primer.  

. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
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En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a 
favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de les 

entenent com a plaga urbana un 
conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden 
ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones. 

stableix una línia de 
subvencions  adreçades als ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis perquè  hi 
presentin les actuacions que hagin realitzat en el municipi en el període 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018. En el capítol 
III, article 7, es preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 

de l’Àrea de Protecció de la 
Salut i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica en què proposen 
l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesos els canvis que s’han 

sió d’alguns dels punts i 

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

ut mínim que han de tenir les bases reguladores. 

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

de la convocatòria per a la concessió de 

a proposta de la Presidència, en ús de les 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 

aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta 

Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments per al 
la lluita i control integrat de plagues urbanes de 

Aprovar simultàniament la convocatòria per l’any 2018 que consta en l'annex 

. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
, i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 



Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Quart. Autoritzar, l’import de cinc
la convocatòria de 2018, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut:
 

 

Programa econòmic lluita i control plagues 

 
 
Cinquè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
 
Sisè. La plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 
cas. 
 
Setè. Facultar el president de Dipsalut
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 
justificatiu. 
 
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents q
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 128, de 6 de juliol de 2016,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2016/06,  de 7 de juny de 2016.
 
Annex I 
 
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES ADREÇADES A 
SUPORT ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONT ROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A L’ ANY 2018. PT10.
 
1. Objecte  
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin 
previst realitzar en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el 
període descrit en la convocatòria, actuacions per a la lluita i control
urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.
 
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Tampoc es co
objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
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Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

. Autoritzar, l’import de cinc-cents cinquanta mil euros (550.000,00 
2018, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut:

       Aplicació 
  pressupostària  

Programa econòmic lluita i control plagues  5/3110/46202 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e

La plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 

president de Dipsalut per a la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 

Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 128, de 6 de juliol de 2016,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2016/06,  de 7 de juny de 2016.

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES ADREÇADES A AJUNTAMENTS PER AL 
SUPORT ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONT ROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A L’ ANY 2018. PT10.

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin 
previst realitzar en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el 
període descrit en la convocatòria, actuacions per a la lluita i control 
urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.  

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Tampoc es co
objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

 

10_2018_0725_A0101 – Pàg.  20 

Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 

cents cinquanta mil euros (550.000,00 €) destinat a 
2018, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut: 

     Import (€) 

550.000,00 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler). 

La plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 

i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 

ue regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 128, de 6 de juliol de 2016,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2016/06,  de 7 de juny de 2016. 

AJUNTAMENTS PER AL 
SUPORT ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONT ROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A L’ ANY 2018. PT10. 

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin 
previst realitzar en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el 

 integrat de plagues 

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Tampoc es consideraran 
objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits. 



2. Naturalesa i forma de concessió
 
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·le
com a precedent. 
 
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa 
subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança
de Girona. 
 
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S’admetrà la 
subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculad
beneficiària. 
 
3. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut.  
 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.
 
Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una ú
 
Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual 
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 
d’aquestes bases. 
 
4. Conceptes subvencionables
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns 
dels conceptes següents: 
 
• Les despeses d’aplicació dels plans de lluita 

inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus). Aquestes accions hauran de considerar les 
estratègies de Control integrat de plagues i seguiran els principis de bones pràctiques en 
els Plans de Desinfecció, Desi
171210. 

• Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben 
inclosos en aquest concepte:
 
o Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum, 

etc.) 
o Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques d’aspiració, 

etc.) 
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2. Naturalesa i forma de concessió  

Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
es i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 

vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·le

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa 
subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S’admetrà la 

total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculad

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 

condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual 
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 

4. Conceptes subvencionables  

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns 

 

Les despeses d’aplicació dels plans de lluita i control integrat de plagues urbanes (insectes, 
inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus). Aquestes accions hauran de considerar les 
estratègies de Control integrat de plagues i seguiran els principis de bones pràctiques en 
els Plans de Desinfecció, Desinsectació i Desratització descrits en la norma de la UE 

Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben 
inclosos en aquest concepte: 

Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum, ultraviolada, ultrasons, 

Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques d’aspiració, 
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Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
es i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 

vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa 

general de subvencions de la Diputació 

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S’admetrà la 

total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 

condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

nica ajuda per ajuntament i any. 

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual 
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases i que es corresponguin amb alguns 

i control integrat de plagues urbanes (insectes, 
inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus). Aquestes accions hauran de considerar les 
estratègies de Control integrat de plagues i seguiran els principis de bones pràctiques en 

nsectació i Desratització descrits en la norma de la UE 

Les despeses per a l’adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben 

ultraviolada, ultrasons, 

Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques d’aspiració, 



o Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides 
biorracionals, etc.)

o Mètodes químics (Insecticides, raticides
 

• Les despeses de personal propi de l’ajuntament atribuïbles a accions adreçades a la lluita 
contra plagues urbanes, serán subvencionables, únicament, quan:
 
o el personal que hagi participat en els tractaments, responsanbles tècnics i apl

disposin de la capacitació descrita el R.D. 830/2010 pel que estableix la normativa 
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments biocides.

 
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de
 

o El funcionament i gestió
administratives i d’altres anàlogues).

o El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no estigui justificat per 
un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament en el qual s’espec
l’actuació està exclusivament destinada al control físic d’una plaga urbana suposi un 
risc per la salut de les persones.

o L’aportació econòmica que els ajuntaments realitzen pel fet de pertànyer a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del 
de Roses i del Baix Ter, ni el cost de les accions de lluita contra mosquits culícids, 
inclosos el mosquit tigre, que el Servei de Control de Mosquits de la Mancomunitat 
realitzi com a contrapartida a aquesta aport

 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 
la subvenció. 
 
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
5. Convocatòria 
 
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 
Rector de l’organisme.  
 
La convocatòria podrà incloure fins a dos proce
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.  
 
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·li
cadascun d’ells. 
 
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del 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, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
 
Així mateix, podran incrementar
estat aprovats abans de la resolució de concessió. 
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Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides 
biorracionals, etc.) 
Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.) 

Les despeses de personal propi de l’ajuntament atribuïbles a accions adreçades a la lluita 
contra plagues urbanes, serán subvencionables, únicament, quan: 

el personal que hagi participat en els tractaments, responsanbles tècnics i apl
disposin de la capacitació descrita el R.D. 830/2010 pel que estableix la normativa 
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments biocides. 

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de

El funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses 
administratives i d’altres anàlogues). 
El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no estigui justificat per 
un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament en el qual s’espec
l’actuació està exclusivament destinada al control físic d’una plaga urbana suposi un 
risc per la salut de les persones. 
L’aportació econòmica que els ajuntaments realitzen pel fet de pertànyer a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i del Baix Ter, ni el cost de les accions de lluita contra mosquits culícids, 
inclosos el mosquit tigre, que el Servei de Control de Mosquits de la Mancomunitat 
realitzi com a contrapartida a aquesta aportació dels municipis Mancomunats.

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

nsiderarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i  serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del 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, els 

ts assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 
se als crèdits assignats en el segon procediment. 

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 
ovats abans de la resolució de concessió.  
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Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides 

Les despeses de personal propi de l’ajuntament atribuïbles a accions adreçades a la lluita 

el personal que hagi participat en els tractaments, responsanbles tècnics i aplicadors, 
disposin de la capacitació descrita el R.D. 830/2010 pel que estableix la normativa 

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de: 

ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses 

El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no estigui justificat per 
un informe del corresponent tècnic de l’ajuntament en el qual s’especifiqui que 
l’actuació està exclusivament destinada al control físic d’una plaga urbana suposi un 

L’aportació econòmica que els ajuntaments realitzen pel fet de pertànyer a la 
Servei de Control de Mosquits de la Badia 

de Roses i del Baix Ter, ni el cost de les accions de lluita contra mosquits culícids, 
inclosos el mosquit tigre, que el Servei de Control de Mosquits de la Mancomunitat 

ació dels municipis Mancomunats. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

nsiderarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 

diments i  serà objecte de publicació al Butlletí 

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
cituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del 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, els 

ts assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 



Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.
 
6. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat.
 
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprov
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment admini
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aq
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb post
 
7. Import de la subvenció
 
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:
 

* Padró d’habitants segons les 
 
Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent
prorrateig que pugui realitzar
 

Classificació de municipis*

Grup 1 fins a 1.500 habitants

Grup 2 de 1.501 a 5.000 habitants

Grup 3 de 5.001 a 15.000 habitants

Grup 4 de 15.001 a 25.000 habitants

Grup 5 més de 25.000 habitants
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Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat.

sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
https://seu.dipsalut.cat). 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
itza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprov
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

7. Import de la subvenció  

D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent: 

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per  l’INE

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent

alitzar-se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria.

Classificació de municipis*  % de Finan çament màxim

fins a 1.500 habitants 90,00 % 

de 1.501 a 5.000 habitants 80,00 % 

de 5.001 a 15.000 habitants 70,00 % 

de 15.001 a 25.000 habitants 60,00 % 

més de 25.000 habitants 50,00 % 
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Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 

electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat. 

sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
itza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 

ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 

stratiu comú de les administracions públiques, i 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
uest tràmit, des del moment en 

què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 

D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 

darreres dades oficials publicades per  l’INE 

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo del possible 

se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria. 

çament màxim  



Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els benefici
subvenció que han obtingut més de mil euros (1.000,00 
nombre de sol·licituds possibles.
 
Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
1.000 euros, i es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 
fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.
 
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licita
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada.
 
8. Instrucció de l'expedient
 
L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concess
d’aquesta subvenció. 
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ord
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
 

President:  

Vocals:  
 

Secretari:  

 
El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria 
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per 
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel ce
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
 
9. Resolució i notificació
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la res
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 
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Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els benefici
subvenció que han obtingut més de mil euros (1.000,00 €), per tal de poder atendre el m
nombre de sol·licituds possibles. 

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 

fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licita
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada. 

8. Instrucció de l'expedient  

L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concess

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades. 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a 
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent: 

El president de l’Organisme o, en la seva absència, el vicepresident 
de l’Organisme o un altre membre del Consell Rector en qui
 
Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut 
La gerent de l’Organisme 
 
El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut o funcionari en qui 
delegui 

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria 
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per 
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat 
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

9. Resolució i notificació  

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la res
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 
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Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la 

€), per tal de poder atendre el màxim 

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 

fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria. 

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 

L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 

enança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 

de l’Ordenança general de subvencions per a 

El president de l’Organisme o, en la seva absència, el vicepresident 
de l’Organisme o un altre membre del Consell Rector en qui delegui 

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut o funcionari en qui 

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria 
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per 

ntre gestor i de conformitat 
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 

així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 



La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
 
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la reso
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
10. Acceptació 
 
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 
ha estat concedida. 
 
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acc
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
11. Obligacions del beneficiari
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajut
 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anterio
 

d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades.
 

e) Disposar dels llibres comptables, regi
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques.
 

f) 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.
 

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sob
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l’actuació ja 
hagi estat realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les 
plataformes socials en relació amb l’objecte de la subv
col·laborador en el finançament de les actuacions.
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La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

11. Obligacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió dels ajuts. 

Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 

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.

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sob
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l’actuació ja 
hagi estat realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les 
plataformes socials en relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a 
col·laborador en el finançament de les actuacions. 
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La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  

lució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
eptada la subvenció, així com les condicions generals i 

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 

Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

stres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

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. 

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l’actuació ja 
hagi estat realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les 

enció, s’esmentarà Dipsalut com a 



h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
 

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.

 
j) El beneficiari ha de complir amb

accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una su
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer

 
k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establer

d’aquestes bases. 
 
12. Justificació de la subvenció
 
La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica 
que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte 
justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.
 
En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de 
l’ajuntament, aquestes s’hauran de justificar de la
 
1.-Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com 
dels Aplicadors de productes biocides.
2.- Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a 
cadascuna de les accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l’Aplicador, 
Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de 
producte utilitzat, Temps invertit en l’aplicació expressat en percentatge hores.
3.- Certificats dels serveis realitzats signats pel Responsable Tècnic.
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència 
de Dipsalut. 
 
13. Procediment de comprovació de la justificació i  pagament
 
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si res
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona.  
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Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
sable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una su
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 

12. Justificació de la subvenció  

La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica (https://seu.dipsalut.cat
que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte 
justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació 
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de 
l’ajuntament, aquestes s’hauran de justificar de la següent forma: 

Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com 
dels Aplicadors de productes biocides. 

Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a 
accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l’Aplicador, 

Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de 
producte utilitzat, Temps invertit en l’aplicació expressat en percentatge hores.

ls serveis realitzats signats pel Responsable Tècnic. 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en 
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència 

13. Procediment de comprovació de la justificació i  pagament  

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si res
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
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Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
sable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció. 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció 
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.  

tes en la clàusula 20a 

La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el 
https://seu.dipsalut.cat) 

que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte 
justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 

 de l’import i la seva 
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat. 

En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de 

Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com 

Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a 
accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l’Aplicador, 

Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de 
producte utilitzat, Temps invertit en l’aplicació expressat en percentatge hores. 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 

tendran concedides tàcitament en 
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència 

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 



El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau, 
haurà de requerir al beneficiari que
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable. 
 
El pagament s’efectuarà mitjanç
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
 
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
en tots els casos quan el beneficiari 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
 
14. Modificació de la subvenció
 
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’article
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 
 

• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actu
que estigui obligat a justificar.
 

• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de 
l’actuació o els percentatges de finançamen
públic o en la resolució.

 
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial. 
 
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
despesa subvencionable: 
 

1. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

 
2. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 

subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 
de Girona. 

 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que conside
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
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El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau, 
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

eral de subvencions de la Diputació de Girona. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.  

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

14. Modificació de la subvenció  

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’article
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona: 

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actu
que estigui obligat a justificar. 

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de 
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs 
públic o en la resolució. 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.  

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
 

Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 € esmentats al punt 1, es reduir
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les 
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau, 
dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
 

ant transferència bancària al compte de la titularitat de la 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació 

del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’article 22 de 

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actuació 

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de 

t aliè previstos a la convocatòria del concurs 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 

Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 

à reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. 

€ esmentats al punt 1, es reduirà la 
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

ri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les 
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 



 
15. 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 preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

 
En el cas que s’hagi de re
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
 
Un cop transcorregut el termini i res
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 
l’Ordenança. 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstàn
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
 
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificaci
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els 
corresponents acords. 
 

16. Subcontractació i convenis de col·laboració
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada,
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
En cas de subcontractació, els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les 
activitats subvencionades amb persones o en
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de Dipsalut.
 

17. Verificació i control 
 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comp
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’
 

18. Règim jurídic 
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15. Invalidesa, revocació i reintegrament  

drà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes. 

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les 
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els 

Subcontractació i convenis de col·laboració  

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En cas de subcontractació, els beneficiaris no podran 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 
l’òrgan concedent de Dipsalut. 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comp
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
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drà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

vocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

oltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 

cia, el perceptor estarà obligat a 
ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 

ó, revocació i d’invalidesa de les 
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els 

excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

En cas de subcontractació, els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les 
titats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 

contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 

exercici de les actuacions anteriors. 



 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
19. Protecció de dades 
 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter persona
de 21 de desembre. 
 

20. Principis ètics i regles de conducta
 

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnera
concurrència. 
 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents:
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons 
les professions. 

b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les conv

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles
d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obli
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
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El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

l decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

Principis ètics i regles de conducta  

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les conv
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
er a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 

procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
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l decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

l, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 

r els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 

ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
er a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 

Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
gacions establertes en les bases de 

la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
 



e) Complir les obligacions de facilitar informació que la 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits est
Llei de transparència.

 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
 

21. Interpretació 
 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aque
 

22. Règim sancionador 
 
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol 
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
  
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 

possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior 
a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció.

 
23. Vigència 

 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.
 
 
Disposició addicional primera 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions dur
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent.
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Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 
Llei de transparència. 

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
onsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de 

subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 

queriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior 
a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

egeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera  

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 

tòria corresponent. 
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legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

ablerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 

 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
de la Llei general de 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 

queriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior 
a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot 

egeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 

ant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 



Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província 
 
 
Annex II 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INT EGRAT DE PLAGUES 
URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A L’ANY 2018
 

1. Objecte i finalitat  
 

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques és regular les 
subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, 
en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona 
en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.
 
Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic 
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. És a través 
d’actuacions encarades a la vigilància i control d’aquests riscos.
 
En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a favor 
d’ajuntaments de la demarcació de G
detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, 
per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, 
molèsties o altres inconvenients a les persones.
 
Per tal de donar suport a aquestes actuacions i contribuir a la reducció dels esmentats 
problemes i, per tant, a l’interès públic, Dipsalut estableix una línia de subvencions  adreçades 
als ajuntaments adherits al Catàleg de Se
realitzat en el municipi en el període subvencionable.
 
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats
fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
 
El període subvencionable inclourà les actuacions que s’hagin dut a terme entre l’1 d’octubre 
de 2017 i el 30 de juny de 2018.
 
Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.
 

2. Crèdits pressupostaris
 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinc
(550.000,00 €). Els ajuts econ
d’enguany, que es detalla a continuació: 
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Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS PER AL SUPORT 
ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INT EGRAT DE PLAGUES 
URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A L’ANY 2018  

 

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques és regular les 
subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, 
en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin prev
en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

Dipsalut té com a objectiu donar 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. És a través de l’Àrea de Protecció de la Salut que es realitzen un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control d’aquests riscos. 

En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a favor 
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de les situacions de risc 
detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, 
per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, 

convenients a les persones. 

Per tal de donar suport a aquestes actuacions i contribuir a la reducció dels esmentats 
problemes i, per tant, a l’interès públic, Dipsalut estableix una línia de subvencions  adreçades 
als ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis perquè hi presentin les actuacions que hagin 
realitzat en el municipi en el període subvencionable. 

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Així com els tractaments: 
fitosanitaris, de corcs i de tèrmits. 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

El període subvencionable inclourà les actuacions que s’hagin dut a terme entre l’1 d’octubre 
17 i el 30 de juny de 2018. 

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any. 

Crèdits pressupostaris  

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinc-cents cinquanta mil euros 
€). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de l’aplicació del pressupost de Dipsalut 

d’enguany, que es detalla a continuació:  

 

10_2018_0725_A0101 – Pàg.  31 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

ADREÇADES A AJUNTAMENTS PER AL SUPORT 
ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INT EGRAT DE PLAGUES 

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques és regular les 
subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, 

que tinguin previst realitzar 
en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.  

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 

de l’Àrea de Protecció de la Salut que es realitzen un conjunt 

En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a favor 
irona per actuar contra una de les situacions de risc 

detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, 
per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, 

Per tal de donar suport a aquestes actuacions i contribuir a la reducció dels esmentats 
problemes i, per tant, a l’interès públic, Dipsalut estableix una línia de subvencions  adreçades 

rveis perquè hi presentin les actuacions que hagin 

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, 
urbans. Així com els tractaments: 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva. 

El període subvencionable inclourà les actuacions que s’hagin dut a terme entre l’1 d’octubre 

cents cinquanta mil euros 
òmics aniran a càrrec de l’aplicació del pressupost de Dipsalut 



 

Programa econòmic lluita i  control plagues 

 
La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta 
si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 
sobrant del primer procediment.
 

3. Destinataris i condicions
 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut.  
 
Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin si
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 
d’aquestes bases. 
 

4. Presentació de sol·licituds
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 13 de juny de 2018.
 
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment,  Dipsalut pot optar per iniciar un 
segon procediment.   
 
Les sol·licituds s’han de presentar per regi
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
 
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
 
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, genera
subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
 

5. Òrgan competent de la instrucció
 

L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió 
d’aquesta subvenció. 
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.
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       Aplicació 
  pressupostària 

Programa econòmic lluita i  control plagues  5/3110/46202 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, 
si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 
sobrant del primer procediment. 

Destinataris i condicions  

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin si
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 

Presentació de sol·licituds  

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 13 de juny de 2018.

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment,  Dipsalut pot optar per iniciar un 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.

r la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
https://seu.dipsalut.cat). 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, genera
subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció. 

Òrgan competent de la instrucció  

L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades. 
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     Import (€) 

550.000,00 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
convocatòria, i al segon procediment, 

si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de 

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual 
d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte 

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 13 de juny de 2018. 

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment,  Dipsalut pot optar per iniciar un 

stre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat. 

r la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

L’Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 



En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
 

6. Termini de resolució i notificació
 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 
 
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es dese
 
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

7. Criteris i valoració de les sol·licituds
 

D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:
 

* Padró d’habitants segons les 
 
Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent
prorrateig que pugui realitzar
 
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els benefici
subvenció que han obtingut més de mil euros (1.000,00 
nombre de sol·licituds possibles.
 
Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
1.000 euros, i es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 
fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.

Classificació de municipis*

Grup 1 fins a 1.500 habitants

Grup 2 de 1.501 a 5.000 habitants

Grup 3 de 5.001 a 15.000 habitants

Grup 4 de 15.001 a 25.000 habitants

Grup 5 més de 25.000 habitants
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En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció. 

Termini de resolució i notificació  

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris i valoració de les sol·licituds  

D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent: 

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per  l’INE

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent

alitzar-se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria.

Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els benefici
subvenció que han obtingut més de mil euros (1.000,00 €), per tal de poder atendre el m
nombre de sol·licituds possibles. 

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 

fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.

Classificació de municipis*  % de Finançament 

fins a 1.500 habitants 90,00 % 

de 1.501 a 5.000 habitants 80,00 % 

de 5.001 a 15.000 habitants 70,00 % 

de 15.001 a 25.000 habitants 60,00 % 

més de 25.000 habitants 50,00 % 
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En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  

la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 

darreres dades oficials publicades per  l’INE 

Si com a resultat d’aquesta operació l’import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, 
s’atorgarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo del possible 

se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria. 

Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la 

€), per tal de poder atendre el màxim 

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s’atorgarà un mínim de 
procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament 

fins que s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria. 

% de Finançament màxim 



 
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licita
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada.
 

8. Règim de recursos
 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidè
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 

9. Publicitat 
 

La convocatòria i el seu extracte es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les 
 

10. Termini de justificació dels ajuts concedits
 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 2 d’octubre de 2018.
 
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subven
 
7. Exp. 19_2018_76_X0101 

subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions 
d’equipament pel consultori local i pel manteniment  de Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i de la 
d’inversions de manteniment de Parcs Urbans de Salu t i Xarxes d’itineraris 
Saludables 

 
Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme 
els municipis i que comportin el desplegament de p
promoció de la salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de 
les persones. És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i  Qualitat de 
Vida que s’impulsen i desenvolupen estratègies 
entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la 
participació social i en la reorientació dels dispositius existents.
 
En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, d
favor d’ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i 
les Xarxes d’Itineraris Saludables amb una convocatòria anual. Els ajuntaments de la 
demarcació de Girona que disposin d’equipaments vinculats al prog
Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables podran accedir a aquesta convocatòria.
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Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licita
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada. 

Règim de recursos  

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidè
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

La convocatòria i el seu extracte es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es 
publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els termes que 
s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Termini de justificació dels ajuts concedits  

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 2 d’octubre de 2018. 

Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 

Exp. 19_2018_76_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases de 
subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions 
d’equipament pel consultori local i pel manteniment  de Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i de la convocatòria, per a l’any 2018, 
d’inversions de manteniment de Parcs Urbans de Salu t i Xarxes d’itineraris 

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme 
els municipis i que comportin el desplegament de programes, projectes i accions de 
promoció de la salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de 
les persones. És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i  Qualitat de 
Vida que s’impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir en 
entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la 
participació social i en la reorientació dels dispositius existents. 

En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a 
favor d’ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i 
les Xarxes d’Itineraris Saludables amb una convocatòria anual. Els ajuntaments de la 
demarcació de Girona que disposin d’equipaments vinculats al prog
Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables podran accedir a aquesta convocatòria.
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Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència. de Dipsalut, en 

La convocatòria i el seu extracte es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
Província de Girona. Així mateix, es 

tauler) d’acord amb els termes que 
s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 

Proposta d’aprovació de les bases de 
subvencions a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions 
d’equipament pel consultori local i pel manteniment  de Parcs Urbans de 

convocatòria, per a l’any 2018, 
d’inversions de manteniment de Parcs Urbans de Salu t i Xarxes d’itineraris 

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme 
rogrames, projectes i accions de 

promoció de la salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de 
les persones. És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i  Qualitat de 

i dispositius que permetin incidir en 
entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la 

onar suport econòmic a 
favor d’ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i 
les Xarxes d’Itineraris Saludables amb una convocatòria anual. Els ajuntaments de la 
demarcació de Girona que disposin d’equipaments vinculats al programa de Parcs 
Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables podran accedir a aquesta convocatòria. 



Per altra banda, Dipsalut té previst, cada dos anys, una línia de subvencions a 
ajuntaments pel suport econòmic a les despeses derivades de les inversions en 
equipament del consultori local. Aquest any no està prevista la convocatòria.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018.
III, article 7, es preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 
2018.  
 
Vist l’informe proposta de 24 de gener de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica en què proposen l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesa 
la revisió d’alguns dels punts i l’aprovació de la convocatòria esmentada.
 
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
 
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions. 
 
Les bases s’ajusten a l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i a l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona que estableixen el contingut mínim que han de contenir.
 
La convocatòria s’ajusta als articles 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i l’article 12.
Diputació de Girona que estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per 
a la concessió de subvencions.
 
Vistos aquests antecedents, i 
que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per al suport 
econòmic a les inversions d’equipament pel consul
Urbans i Xarxes d’itineraris Saludables que consten en l'annex I. 
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions de suport econòmic 
als ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs U
Xarxes d’Itineraris Saludables per l’any 2018, que consta en l'annex II, amb plena 
submissió a les bases esmentades al punt primer. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant an

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Per altra banda, Dipsalut té previst, cada dos anys, una línia de subvencions a 
ajuntaments pel suport econòmic a les despeses derivades de les inversions en 

pament del consultori local. Aquest any no està prevista la convocatòria.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018.

s preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 

Vist l’informe proposta de 24 de gener de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 

òmica en què proposen l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesa 
la revisió d’alguns dels punts i l’aprovació de la convocatòria esmentada.

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
nança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 

Les bases s’ajusten a l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona que estableixen el contingut mínim que han de contenir. 

La convocatòria s’ajusta als articles 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona que estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per 
a la concessió de subvencions. 

aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, en ús de 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 

unanimitat, l’adopció del següent  

Aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per al suport 
econòmic a les inversions d’equipament pel consultori local i al manteniment de Parcs 
Urbans i Xarxes d’itineraris Saludables que consten en l'annex I.  

Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions de suport econòmic 
als ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs U
Xarxes d’Itineraris Saludables per l’any 2018, que consta en l'annex II, amb plena 
submissió a les bases esmentades al punt primer.  

Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
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Per altra banda, Dipsalut té previst, cada dos anys, una línia de subvencions a 
ajuntaments pel suport econòmic a les despeses derivades de les inversions en 

pament del consultori local. Aquest any no està prevista la convocatòria. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018. En el capítol 

s preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any 

Vist l’informe proposta de 24 de gener de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 

òmica en què proposen l’actualització i aprovació de les bases reguladores atesa 
la revisió d’alguns dels punts i l’aprovació de la convocatòria esmentada. 

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores. 

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
nança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 

Les bases s’ajusten a l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

La convocatòria s’ajusta als articles 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
1 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Girona que estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per 

a proposta de la Presidència, en ús de les competències 
l Consell Rector aprova, per 

Aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per al suport 
tori local i al manteniment de Parcs 

Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions de suport econòmic 
als ajuntaments per les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les 
Xarxes d’Itineraris Saludables per l’any 2018, que consta en l'annex II, amb plena 

Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
unci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 



Girona, al tauler d’anuncis e
(https://seu.dipsalut.cat)
Catalunya, de conformitat amb el que 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedar
 
Quart. Autoritzar, l’import de cent nou mil tres
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost 
d’enguany de Dipsalut: 
 

 

Programa Manteniment parcs i 
itineraris saludables per a aj.

 
 
Cinquè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
 
Sisè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació definitiva 
de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent sense que 
s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu cas.
 
Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per 
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.
 
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades  en el BOP de Girona número 31 de 14 de febrer de 2017,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/02 de 7 de febrer de 2017.
 
Annex I 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A  
AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPOR T ECONÒMIC A LES 
INVERSIONS D’EQUIPAMENT PEL CONSULTORI LOCAL I AL M ANTENIMENT DE PARCS 
URBANS DE SALUT I XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES.
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments per al 
finançament de: 
 

1. despeses d’inversió en equipament de consultoris locals
2. despeses derivades del manteniment dels equipaments inclosos al programa “ Parcs 

Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” del Catàleg de serveis de Dipsalut
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Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

. Autoritzar, l’import de cent nou mil tres-cents euros (109.300,00 
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost 

 

Aplicació 
pressupostària 

Programa Manteniment parcs i 
itineraris saludables per a aj. 4/3110/46206 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e

plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació definitiva 
de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent sense que 
s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu cas.

Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per 
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.

Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades  en el BOP de Girona número 31 de 14 de febrer de 2017,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/02 de 7 de febrer de 2017.

ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A  
AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPOR T ECONÒMIC A LES 
INVERSIONS D’EQUIPAMENT PEL CONSULTORI LOCAL I AL M ANTENIMENT DE PARCS 
URBANS DE SALUT I XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES.  

jecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments per al 

despeses d’inversió en equipament de consultoris locals 
ivades del manteniment dels equipaments inclosos al programa “ Parcs 

Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” del Catàleg de serveis de Dipsalut
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Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
, i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 

disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 

cents euros (109.300,00 €) destinat a la 
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost 

Crèdits 

109.300,00 € 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler). 

plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació definitiva 
de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent sense que 
s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu cas. 

Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per 
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu. 

Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades  en el BOP de Girona número 31 de 14 de febrer de 2017,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/02 de 7 de febrer de 2017. 

ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A  
AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPOR T ECONÒMIC A LES 
INVERSIONS D’EQUIPAMENT PEL CONSULTORI LOCAL I AL M ANTENIMENT DE PARCS 

jecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments per al 

ivades del manteniment dels equipaments inclosos al programa “ Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” del Catàleg de serveis de Dipsalut 



2. Naturalesa i forma de concessió
 
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discreci
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
 
Els ajuts es concedeixen en règim de co
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració depenents de 
judici de valor sinó que l’import de la subvenció ve determinat pel compliment d’uns requisits 
previs.  
 
D’altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona. 
 
Les convocatòries ho seran en règim de 
 
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.
 
3. Beneficiaris  

 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 
entitats de la demarcació de Giron
  
Per a la línia de despeses derivades de les inversions al consultori local: 

• els ajuntaments de la demarcació de Girona
 
Per a la línia de despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i  les Xarxes 
d’Itineraris Saludables: 

• els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que disposin d’almenys un dels equipaments inclosos dins el programa 
Pm01 - Programa de Parcs Urbans i  Xarxes d’Itineraris Saludables
 

Per obtenir la condició de beneficiaris de
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.
 
Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i
 
4. Conceptes subvencionables
 
Es consideren  despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es 
realitzi en el termini i en les con
dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
 

4.1. Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de inversió en equipament 
del consultori local, les despeses subven
dels conceptes següents:
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Naturalesa i forma de concessió  

Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència  no competitiva, atès que no hi ha 
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració depenents de 
judici de valor sinó que l’import de la subvenció ve determinat pel compliment d’uns requisits 

anda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 

 

Les convocatòries ho seran en règim de convocatòria oberta. 

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 
entitats de la demarcació de Girona: 

Per a la línia de despeses derivades de les inversions al consultori local:  
els ajuntaments de la demarcació de Girona 

Per a la línia de despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i  les Xarxes 

ents de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que disposin d’almenys un dels equipaments inclosos dins el programa 

Programa de Parcs Urbans i  Xarxes d’Itineraris Saludables

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i

Conceptes subvencionables  

Es consideren  despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es 
realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost 
dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 

Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de inversió en equipament 
del consultori local, les despeses subvencionables han de correspondre amb alguns 
dels conceptes següents: 
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onal, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.  

ncurrència  no competitiva, atès que no hi ha 
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració depenents de 
judici de valor sinó que l’import de la subvenció ve determinat pel compliment d’uns requisits 

anda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 

ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 

Per a la línia de despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i  les Xarxes 

ents de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i que disposin d’almenys un dels equipaments inclosos dins el programa 

Programa de Parcs Urbans i  Xarxes d’Itineraris Saludables. 

les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any. 

Es consideren  despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es 

dicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost 

Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de inversió en equipament 
cionables han de correspondre amb alguns 



- les despeses d’adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments 
del consultori local. 

 
Aquestes despeses s’han de referir únicament al consultori local.

 
Es consideren despeses no subvencionables:  

 
- Les despeses derivades d’obres de rehabilitació i condicionament del consultori 

local, així com les despeses de qualsevol tipus de personal que hi pogués estar 
adscrit o les derivades de la compra de qualsevol 

- Queden expressament excloses les despeses derivades de l’adquisició de 
qualsevol tipus de desfibril·lador i /o els seus recanvis.

 
 

4.2. Per la línia de suport econòmic per les despeses  derivades pel manteniment dels 
Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
subvencionables 

 
- Les despeses derivades del submi

pintura, sauló, postes i altres materials necessaris per al manteniment dels 
equipaments. 

 
- Les despeses derivades de la contractació de Centres Especials de Treball (CET) o 

Empreses d’inserció (EI) per realitzar
i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per tal de promoure la inclusió social i l’accés a 
l’ocupació de les persones en situació o risc d’exclusió social.

 
Es consideren despeses no subvencionables:  

 
- Els materials no fungible, com maquinaria, eines, pinzells i altres similars, etc.
- Les despeses de personal de l’Ajuntament o de la contractació d’empreses que no 

acreditin ser Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció.
 
No es consideren subvencionables els 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 
la subvenció. 
 
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
5. Convocatòria 
 
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.  
 
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 
cadascun d’ells. 
 
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
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les despeses d’adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments 
del consultori local.  

Aquestes despeses s’han de referir únicament al consultori local.

Es consideren despeses no subvencionables:   

Les despeses derivades d’obres de rehabilitació i condicionament del consultori 
local, així com les despeses de qualsevol tipus de personal que hi pogués estar 
adscrit o les derivades de la compra de qualsevol tipus de material fungible. 
Queden expressament excloses les despeses derivades de l’adquisició de 
qualsevol tipus de desfibril·lador i /o els seus recanvis. 

la línia de suport econòmic per les despeses  derivades pel manteniment dels 
Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 

 han de correspondre amb alguns dels conceptes següents:

Les despeses derivades del subministrament de peces de recanvi, cargoleria, 
pintura, sauló, postes i altres materials necessaris per al manteniment dels 
equipaments.  

Les despeses derivades de la contractació de Centres Especials de Treball (CET) o 
Empreses d’inserció (EI) per realitzar el servei de manteniments dels Parcs Urbans 
i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per tal de promoure la inclusió social i l’accés a 
l’ocupació de les persones en situació o risc d’exclusió social. 

Es consideren despeses no subvencionables:   

als no fungible, com maquinaria, eines, pinzells i altres similars, etc.
Les despeses de personal de l’Ajuntament o de la contractació d’empreses que no 
acreditin ser Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
vist, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del 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, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

se als crèdits assignats en el segon procediment. 
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les despeses d’adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments 

Aquestes despeses s’han de referir únicament al consultori local. 

Les despeses derivades d’obres de rehabilitació i condicionament del consultori 
local, així com les despeses de qualsevol tipus de personal que hi pogués estar 

tipus de material fungible.  
Queden expressament excloses les despeses derivades de l’adquisició de 

la línia de suport econòmic per les despeses  derivades pel manteniment dels 
Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, les despeses 

han de correspondre amb alguns dels conceptes següents: 

nistrament de peces de recanvi, cargoleria, 
pintura, sauló, postes i altres materials necessaris per al manteniment dels 

Les despeses derivades de la contractació de Centres Especials de Treball (CET) o 
el servei de manteniments dels Parcs Urbans 

i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per tal de promoure la inclusió social i l’accés a 
 

als no fungible, com maquinaria, eines, pinzells i altres similars, etc. 
Les despeses de personal de l’Ajuntament o de la contractació d’empreses que no 

 

imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
vist, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
de novembre, general de subvencions, els 

crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 



 
Així mateix, podran incrementar
estat aprovats abans de la resolució de concessió. 
 
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.
 
6.  Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel repres
La presentació de sol·licituds s’ha de fer necessàriament per registre electrònic.
 
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.
 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeri
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporte
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió
 
7. Criteris per determinar import de la subvenció
 
Per a la línia d’inversió en equipament 
 
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent:
 
 

Habitants

Fins a 1.500 hab.
De 1.501 a 5.000
De 5.001 a 15.000 hab.
De 15.001 a 25.000 hab.
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Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 
estat aprovats abans de la resolució de concessió.  

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 

ol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat. 
La presentació de sol·licituds s’ha de fer necessàriament per registre electrònic.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
https://seu.dipsalut.cat). 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

uesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
mb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 

39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 

falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporte
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

7. Criteris per determinar import de la subvenció  

Per a la línia d’inversió en equipament de consultoris locals 

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent: 

abitants  % sobre la base 
subvencionable  

ins a 1.500 hab. 100 % 
De 1.501 a 5.000 hab. 90 % 
De 5.001 a 15.000 hab. 80 % 
De 15.001 a 25.000 hab. 70 % 
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a la convocatòria, sempre que hagin 

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 

ol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

entant legal de l’entitat. 
La presentació de sol·licituds s’ha de fer necessàriament per registre electrònic. 

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

uesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
ment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 

dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
mb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 

39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 

 



Més de 25.000 hab.
 
Amb un import màxim de 2.600 
 
Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 
base subvencionable sigui inferior a 1000 
 
Per a la línia de manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables 
 
L’import de la subvenció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 
subvencionable.  
 
Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments 
vinculats al programa “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disp
l’ajuntament: 
 

EQUIPAMENTS 

Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables

 

EQUIPAMENTS 

Ajuntaments amb 1 Parc Urbà de Salut

Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut

Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de

Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut

 
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 
l’import atorgat. 
 
En cada convocatòria es determinarà 
exercici però en cap cas podrà excedir a l’import establert en aquest punt.
 
8. Instrucció de l'expedient
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instr
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
bases. 
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Més de 25.000 hab. 60 % 

Amb un import màxim de 2.600 € per consultori. 

Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 € (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la 
base subvencionable sigui inferior a 1000 €). 

Per a la línia de manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables 

ció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 

Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments 
vinculats al programa “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disp

 IMPORT

Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables 1.100,00 

 

 IMPORT

Ajuntaments amb 1 Parc Urbà de Salut 1.100,00 

Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut 1.300,00

Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de Salut 1.500,00

Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut 1.600,00

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 

En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada 
exercici però en cap cas podrà excedir a l’import establert en aquest punt. 

8. Instrucció de l'expedient  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instr
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 

ompliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
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Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 €, s’aplicarà 
€ (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la 

Per a la línia de manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables  

ció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 

Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments 
vinculats al programa “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi 

IMPORT 

1.100,00 € 

IMPORT 

1.100,00 € 

1.300,00 € 

1.500,00 € 

1.600,00 € 

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al 
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 

l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada 
 

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 

ompliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 



 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 
motivada. 
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de bene
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
 
9. Resolució i notificació
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 
 
La resolució  haurà de ser motivada i haurà de contenir la relaci
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
 
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a ca
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut 
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
  
10. Acceptació  
 
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 
ha estat concedida. 
 
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no 
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condic
fixades per a la seva aplicació.
 
11. Obligacions del beneficiari
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts.
 

b) Justificar el compliment dels requis
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
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En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió

9. Resolució i notificació  

roposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

La resolució  haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a ca

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

a subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no 
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació. 

11. Obligacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió dels ajuts. 

Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
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En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
de l’expedient podran 
 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 

ficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió 

roposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

ó de sol·licitants als quals es 

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-
en el termini màxim de 

deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

a subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no 
ions generals i específiques 

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

its i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 

òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 



 
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades.
 

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents de
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques.
 

f) Conservar els documents justificatius de
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que 
el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.
 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
 

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

 
j) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17 

d’aquestes bases. 
 

Per la línia de suport econòmic de suport econòmic per les despeses derivades pel 
manteniment dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables caldrà 
obligacions anteriors i  les  descrites a continuació:

 
k) Destinar el material exclusivament al manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes 

d’Itineraris Saludables vinculats al Pm01.
 

l) Destinar la contractació dels Centres Especials de trebal
(EI) per al manteniments dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables 
vinculats al Pm01. 

 
Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de la inversió de consultoris locals 
caldrà complir totes les obligacions anteriors i  la  descrita a continuació:
 
m) En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de bens inventariables, el 

beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com 
a mínim per dos anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va 
concedir la subvenció, amb caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el 
concepte de subvenció més l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de 
quedar inscrita en el registre públic corresponent.

 
12. Justificació  de la subvenció i pròrroga
 
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres 
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Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents de
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 

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.

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
iari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que 

el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.

integrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

ir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17 

Per la línia de suport econòmic de suport econòmic per les despeses derivades pel 
manteniment dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables caldrà 
obligacions anteriors i  les  descrites a continuació: 

Destinar el material exclusivament al manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables vinculats al Pm01. 

Destinar la contractació dels Centres Especials de treball (CET) i les Empreses d’Inserció 
(EI) per al manteniments dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables 

Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de la inversió de consultoris locals 
tes les obligacions anteriors i  la  descrita a continuació: 

En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de bens inventariables, el 
beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com 

dos anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va 
concedir la subvenció, amb caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el 
concepte de subvenció més l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de 
uedar inscrita en el registre públic corresponent. 

12. Justificació  de la subvenció i pròrroga  

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 

que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres 
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moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
iari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que 

el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. 

integrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció 

ir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17 

Per la línia de suport econòmic de suport econòmic per les despeses derivades pel 
manteniment dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables caldrà complir totes les 

Destinar el material exclusivament al manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes 

l (CET) i les Empreses d’Inserció 
(EI) per al manteniments dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables 

Per la línia de suport econòmic per les despeses derivades de la inversió de consultoris locals 

En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de bens inventariables, el 
beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com 

dos anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va 
concedir la subvenció, amb caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el 
concepte de subvenció més l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de 

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 

que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres 



ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import 
i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i 
mensualitat. 
 
A la justificació de les subvencions per al mantenimen
d’Itineraris Saludables caldrà incorporar una breu descripció de les actuacions fetes i 
fotografies en les que es puguin apreciar les tasques de manteniment realitzades.
 
Si escau, caldrà presentar el formulari de 
seu electrònica de Dipsalut.
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 
Dipsalut.   
 
13. Procediment de comprovació de la justificació i pag ament
 
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona.  
 
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau , 
haurà de requerir al beneficiari que dins del term
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subven
 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferèn
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
 
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
 
14. Modificació de la subvenció 
 
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
 

• Quan es produeixi
la subvenció. 
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ngressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import 
Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i 

A la justificació de les subvencions per al manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables caldrà incorporar una breu descripció de les actuacions fetes i 
fotografies en les que es puguin apreciar les tasques de manteniment realitzades.

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut. 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

Procediment de comprovació de la justificació i pag ament  

ficar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau , 
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.  

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

14. Modificació de la subvenció  

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona: 

produeixi una alteració en les condicions que van determinar

 

10_2018_0725_A0101 – Pàg.  43 

ngressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import 
Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i 

t dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables caldrà incorporar una breu descripció de les actuacions fetes i 
fotografies en les que es puguin apreciar les tasques de manteniment realitzades. 

declaració responsable de retribucions disponible a la 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 

Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

ficar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau , 
ini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
 

cia bancària al compte de la titularitat de la 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
Dipsalut, es pot efectuar la compensació 

del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 

determinar la concessió de 



• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l
l’actuació que estigui
 

• Quan el beneficiari
públics o privats que,
l’actuació o els percentatges
concurs públic o en

 
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de l
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial. 
 
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
despesa subvencionable: 
 

1. Es podrà admetre un màxim del 3% desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada 
sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

2. Si aquest percentatge és superior al 3%, al punt a, es reduirà la subvenció, d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aplicant el 
percentatge d’ajust corresponent.

 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri opo
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
15. 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,
subvencions.  

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

 
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut
proposta de revocació de 
presentar les al·legacions 
 
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Són causes d’invalidesa de resolucions  aquelles que estan previstes en l’article 32 de 
l’Ordenança. 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de
estigui obligat a justificar. 

beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin
percentatges de finançament aliè previstos a 

en la resolució. 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de l
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.  

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
 

Es podrà admetre un màxim del 3% desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada 

s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. 
Si aquest percentatge és superior al 3%, al punt a, es reduirà la subvenció, d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aplicant el 

corresponent. 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les 
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

15. Invalidesa, revocació i reintegrament  

vocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà
 la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils
 que consideri oportunes.  

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
ció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions  aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
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de les despeses de 

altres subvencions o ajuts 
superin els costos totals de 

 la convocatòria del 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 

Es podrà admetre un màxim del 3% desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada 

Si aquest percentatge és superior al 3%, al punt a, es reduirà la subvenció, d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aplicant el 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

rtunes, amb l’advertiment que si no presenta les 
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 

vocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

notificarà al beneficiari la 
15 dies hàbils perquè pugui 

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
ció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions  aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 



paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el pe
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
 
El centre gestor de la subvenció tramitarà, si escau, els expedients d
d’invalidesa i reintegrament de les subvencions concedides, i la presidència Dipsalut serà 
l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords.
 
16. Subcontractació 
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvenciona
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut. 
 
17. Principis ètics i regles de conducta
 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afe
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 
 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents:
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics a
obligacions següents: 
 

f) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 

g) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o 

h) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

i) Col·laborar amb l'òrgan competent e
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades a

j) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 
Llei de transparència.
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paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 
ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 

trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 

El centre gestor de la subvenció tramitarà, si escau, els expedients de modificació, revocació, 
d’invalidesa i reintegrament de les subvencions concedides, i la presidència Dipsalut serà 
l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris no podran 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 l’òrgan concedent de Dipsalut. 

17. Principis ètics i regles de conducta  

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
tivitat, assumeixen les obligacions següents: 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics a

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 
Llei de transparència. 

 

10_2018_0725_A0101 – Pàg.  45 

rceptor estarà obligat a 
ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 

e modificació, revocació, 
d’invalidesa i reintegrament de les subvencions concedides, i la presidència Dipsalut serà 

da, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 

condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.  

conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
ctar al procediment. Particularment s’abstindran de 

realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 

n les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 

 
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 

transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 



 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
 
18.Verificació i control 
 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que el
 
19. Règim jurídic 
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
20. Protecció de dades 
 
En el cas que l’objecte de la subvenció
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
21. Règim sancionador 
 
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol 
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
  

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 

possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
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En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
nador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 

84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
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. 
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

tecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

x la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de 
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

nt pot comportar la revocació de la subvenció. 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
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En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
nador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 

84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 

les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 

s sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

tecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

x la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 
de la Llei general de 

possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

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



establir mesures alternatives, 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

 
22. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
 
23. Vigència 
 
Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegr
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.
 
 
Disposició addicional primera 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent.
 
La convocatòria de les subvencions reg
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.
 
 
Annex II 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS  DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPORT ECONÒMIC AL MANT ENIMENT DELS 
PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SAL UDABLES PER A L’ANY 
2018. PUIS. 
 

1. Objecte i finalitat  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular 
les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables.  
 
Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els 
municipis i que comportin el desplegament de progr
salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones. 
 
És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida que s’impulsen i 
desenvolupen estratègies i d
de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels 
dispositius existents. 
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establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 

t pot comportar la revocació de la subvenció. 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 

Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegr
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera  

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
ada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 

competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent. 

La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona. 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS  DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPORT ECONÒMIC AL MANT ENIMENT DELS 
PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SAL UDABLES PER A L’ANY 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular 
les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per 
despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els 
municipis i que comportin el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones. 

És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida que s’impulsen i 
desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils 
de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels 
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sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 

Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
ada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 

competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 

ulada en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS  DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER AL SUPORT ECONÒMIC AL MANT ENIMENT DELS 
PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SAL UDABLES PER A L’ANY 

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular 
les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les 
despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els 
ames, projectes i accions de promoció de la 

salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones.  

És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida que s’impulsen i 
ispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils 

de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels 



En aquest sentit Dipsalut, a través d’aquesta convocatòria, pret
bon estat dels equipaments vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris 
saludables”, en els que es duen a terme activitats que incideixen en la millora de la salut dels 
usuaris/àries i, per tant, contri
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
 
El període subvencionable comprèn entre l’1 de juliol del 2017 i el 31 de juliol del 2018.
 
Només es concedirà una subvenció per ajuntament i
 
2. Crèdits pressupostaris

 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent nou mil tres
(109.300,00 €), amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a 
continuació: 
 
 

 

Programa Manteniment parcs i itineraris 
saludables per a aj.  

 
La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta 
si es considerà oportú, se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment
 
3. Destinataris i condicions

 
Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, 
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’almenys un 
dels equipaments inclosos dins el programa 
Xarxes d’Itineraris Saludables.
 
4. Presentació de sol·licituds

 
El termini de presentació de les so
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
25 d’abril de 2018. 
 
En cas  que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut
segon procediment.   
 
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. Cal omplir el model 
normalitzat mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. 
sol·licitud cal omplir el for
(https://seu.dipsalut.cat). 
 
Les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat.
 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tribu
amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
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En aquest sentit Dipsalut, a través d’aquesta convocatòria, pretén promoure el manteniment i el 
bon estat dels equipaments vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris 
saludables”, en els que es duen a terme activitats que incideixen en la millora de la salut dels 
usuaris/àries i, per tant, contribueixen a l’interès públic. 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

El període subvencionable comprèn entre l’1 de juliol del 2017 i el 31 de juliol del 2018.

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any. 

Crèdits pressupostaris  

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent nou mil tres
àrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a 

Aplicació 
pressupostària Crèdits

Programa Manteniment parcs i itineraris 
4/3110/46206 109.300,00 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, 
si es considerà oportú, se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment

Destinataris i condicions  

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els ajuntaments de la 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’almenys un 

dels equipaments inclosos dins el programa Pm01 - Programa de Parcs Urbans de Salut i  
Xarxes d’Itineraris Saludables. 

Presentació de sol·licituds  

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de 
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 

En cas  que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot opt

La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. Cal omplir el model 
normalitzat mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. 
sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut

Les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
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én promoure el manteniment i el 
bon estat dels equipaments vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris 
saludables”, en els que es duen a terme activitats que incideixen en la millora de la salut dels 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. 

El període subvencionable comprèn entre l’1 de juliol del 2017 i el 31 de juliol del 2018. 

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent nou mil tres-cents euros 
àrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a 

Crèdits  

109.300,00 € 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
convocatòria, i al segon procediment, 

si es considerà oportú, se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment. 

els ajuntaments de la 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’almenys un 

Programa de Parcs Urbans de Salut i  

l·licituds del primer procediment comença el dia següent de 
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 

pot optar per iniciar un 

La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. Cal omplir el model 
normalitzat mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Per presentar la 

mulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

tàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 



Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autoritzaci
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
 
5. Òrgan competent de la instrucció

 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les s
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els tra
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
 
6. Termini de resolució i notificació

 
Les resolucions es dictaran pel Consell Rector de Dipsalut en el termini màxim de sis mesos a 
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la 
convocatòria per a cada procediment. 
 
Un cop transcorregut aquest termi
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunica als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e
electrònica (https://seu.dipsalut.cat
d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del  procediment administratiu comú de 
 
7. Criteris i valoració de les sol·licituds

 
L’import de la subvenció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 
subvencionable.  
 
Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’
vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi 
l’ajuntament: 
 
 

EQUIPAMENTS 

Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables

 

EQUIPAMENTS 

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció. 

Òrgan competent de la instrucció  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció. 

Termini de resolució i notificació  

Les resolucions es dictaran pel Consell Rector de Dipsalut en el termini màxim de sis mesos a 
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la 
convocatòria per a cada procediment.  

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunica als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data 

d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris i valoració de les sol·licituds  

L’import de la subvenció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 

Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’
vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi 

 IMPORT

Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables 1.100,00 

 

 IMPORT
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
ó, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
ol·licituds presentades, així com la 

comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases. 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
sllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 

Les resolucions es dictaran pel Consell Rector de Dipsalut en el termini màxim de sis mesos a 
comptar a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la 

ni sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució serà comunica als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data 

d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
les administracions públiques. 

L’import de la subvenció que es concedeix serà com a màxim del 100% de la despesa 

Per definir l’import màxim de la subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments 
vinculats al programa “Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi 

IMPORT 

1.100,00 € 

IMPORT 



Ajuntaments amb 1 Parc Urbà 

Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut

Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de Salut

Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut

 
 
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al 
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 
atendre el màxim nombre de sol·licituds poss
l’import atorgat. 
 
8. Règim de recursos  

 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la presidència. de Dipsalut, en el 
termini d’un mes, a comptar de
 
9. Publicitat 

 
La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
10. Termini de jus tificació dels ajuts concedits

 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 2 d’octubre de 2018
 
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
 
8. Exp. 5_2017_2285_X0203E02 

presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixall eu contra la resolució de 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a  ajuntaments i entitats 
sense finalitats lucratives de la demarcació de Gir ona per al supor
econòmic a les inversions en equipaments dels centr es d’acció social (ASIA 
2017/36) 

 
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. 
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Ajuntaments amb 1 Parc Urbà de Salut 1.100,00 

Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut 1.300,00

Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de Salut 1.500,00

Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut 1.600,00

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al 
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 

 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la presidència. de Dipsalut, en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 

carà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els 
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

tificació dels ajuts concedits  

les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 2 d’octubre de 2018. 

Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 

Exp. 5_2017_2285_X0203E02 – Proposta d’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixall eu contra la resolució de 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a  ajuntaments i entitats 
sense finalitats lucratives de la demarcació de Gir ona per al supor
econòmic a les inversions en equipaments dels centr es d’acció social (ASIA 

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 

s dels centres d’acció social de la demarcació de Girona. 
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1.100,00 € 

1.300,00 € 

1.500,00 € 

1.600,00 € 

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al 
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder 

ibles, de manera que es concedirà definitivament 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
Administratiu de Girona, en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la presidència. de Dipsalut, en el 

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 

tauler) d’acord amb els 
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 

d’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixall eu contra la resolució de 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a  ajuntaments i entitats 
sense finalitats lucratives de la demarcació de Gir ona per al supor t 
econòmic a les inversions en equipaments dels centr es d’acció social (ASIA 

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 

s 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 convocatoria al 
BOP de Girona núm. 160.
 
El 14 de desembre de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 
2017/15) va resoldre la convocatòria esmentada i l’acord es va publicar a l’e
Dipsalut en data 19 de desembre de 2017, d’acord amb el punt cinquè de la 
convocatòria.  
 
En l’acord près es va desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu, amb NIF P1716900D, presentada el 20 de setembre de 2017, motivant 
l’exclusió en l’incompliment del punt 6 de les Bases reguladores, pel fet que no es va 
presentar el formulari específic de la sol·licitud disponible a la seu electrònica de 
Dipsalut. 
 
El 20 de desembre de 2017, amb registre d’entrada 2017/6512, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu presenta un recurs de reposició contra la resolució de la 
convocatòria, dins del termini d’un mes a partir del dia següent de la seva publicació,
indicant que la seva sol·licitud a la convocatòria havia estat degudament presentada 
amb el model específic que constava a la seu electrònica de Dipsalut i va ser 
registrada el dia 20 de set
a la valoració de la sol·licitud i concessió de la subvenció, si escau.
 
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
gerent del 30 de gener de 2018, en què pr
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i la concessió de la subvenció de 
tres mil euros (3.000,00 
serveis socials del municipi, en base a l’in
data 23 de gener de 2018.
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 11a.1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients.
 
Atès que el crèdit pressupostari de la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la 
sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost d
amb càrrec a aplicacions del pressupost de l’exercici 2017, i que no s’ha arribat a 
comprometre la despesa, no és possible realitzar una incorporació de romanents de 
crèdit procedents de l’any anterior en el pressupost de l
 
Atès que el canvi d’aplicació pressupostària requereix una modificació de la 
convocatòria aprovada pel Consell Rector, en la sessió ordinària número 2017/11, de 8 
d’agost de 2017, i que la competència per aprovar aquesta modificació corres
mateix Consell Rector. 
 
Vistos aquests antecedents, i 
que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
unanimitat, l’adopció del següent
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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 convocatoria al 
BOP de Girona núm. 160. 

sembre de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 
2017/15) va resoldre la convocatòria esmentada i l’acord es va publicar a l’e
Dipsalut en data 19 de desembre de 2017, d’acord amb el punt cinquè de la 

près es va desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu, amb NIF P1716900D, presentada el 20 de setembre de 2017, motivant 

ncompliment del punt 6 de les Bases reguladores, pel fet que no es va 
específic de la sol·licitud disponible a la seu electrònica de 

El 20 de desembre de 2017, amb registre d’entrada 2017/6512, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu presenta un recurs de reposició contra la resolució de la 

termini d’un mes a partir del dia següent de la seva publicació,
indicant que la seva sol·licitud a la convocatòria havia estat degudament presentada 
amb el model específic que constava a la seu electrònica de Dipsalut i va ser 
registrada el dia 20 de setembre de 2017, amb el número 4915/17, i que es procedeixi 
a la valoració de la sol·licitud i concessió de la subvenció, si escau. 

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
gerent del 30 de gener de 2018, en què proposa l’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i la concessió de la subvenció de 
tres mil euros (3.000,00 €) per les despeses d’adequació de les depend
serveis socials del municipi, en base a l’informe de la cap de Secció d’Acció Social, de 
data 23 de gener de 2018. 

D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 11a.1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 

adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 

Atès que el crèdit pressupostari de la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la 
sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 2017, imputava les subvencions 
amb càrrec a aplicacions del pressupost de l’exercici 2017, i que no s’ha arribat a 
comprometre la despesa, no és possible realitzar una incorporació de romanents de 
crèdit procedents de l’any anterior en el pressupost de l’exercici 2018.

canvi d’aplicació pressupostària requereix una modificació de la 
convocatòria aprovada pel Consell Rector, en la sessió ordinària número 2017/11, de 8 
d’agost de 2017, i que la competència per aprovar aquesta modificació corres

 

aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, en ús de
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 

unanimitat, l’adopció del següent 
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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 convocatoria al 

sembre de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 
2017/15) va resoldre la convocatòria esmentada i l’acord es va publicar a l’e-tauler de 
Dipsalut en data 19 de desembre de 2017, d’acord amb el punt cinquè de la 

près es va desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu, amb NIF P1716900D, presentada el 20 de setembre de 2017, motivant 

ncompliment del punt 6 de les Bases reguladores, pel fet que no es va 
específic de la sol·licitud disponible a la seu electrònica de 

El 20 de desembre de 2017, amb registre d’entrada 2017/6512, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu presenta un recurs de reposició contra la resolució de la 

termini d’un mes a partir del dia següent de la seva publicació, 
indicant que la seva sol·licitud a la convocatòria havia estat degudament presentada 
amb el model específic que constava a la seu electrònica de Dipsalut i va ser 

embre de 2017, amb el número 4915/17, i que es procedeixi 
 

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la 
oposa l’estimació del recurs de reposició 

presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i la concessió de la subvenció de 
€) per les despeses d’adequació de les dependències dels 

forme de la cap de Secció d’Acció Social, de 

D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 11a.1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 

adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 

Atès que el crèdit pressupostari de la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la 
e 2017, imputava les subvencions 

amb càrrec a aplicacions del pressupost de l’exercici 2017, i que no s’ha arribat a 
comprometre la despesa, no és possible realitzar una incorporació de romanents de 

’exercici 2018. 

canvi d’aplicació pressupostària requereix una modificació de la 
convocatòria aprovada pel Consell Rector, en la sessió ordinària número 2017/11, de 8 
d’agost de 2017, i que la competència per aprovar aquesta modificació correspon al 

a proposta de la Presidència, en ús de les competències 
l Consell Rector aprova, per 



 
ACORD: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició presentat contra la resolució de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions 
equipaments dels centres d’acció social, 
Buixalleu, el 20 de desembre de 2017, atès que s’ha comprovat que, efectivament, la 
sol·licitud va ser presentada 
 
Segon. Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció d’un import 
de tres mil euros (3.000,00 
serveis socials, d’acord amb l’informe tècnic de valoració de la cap de Secció d’Acció 
Social de data 23 de gener de 2018.
 
Tercer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada 
sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 2017, pel que fa a les aplicacions 
pressupostàries on s’imputa la despesa, de manera que l’import de tres mil euros 
(3.000,00 €) s’imputi a una aplicació pressupost
la prevista en la convocatòria inicial del 2017, d’acord amb el detall següent:
 

Aplicació pressupostària 2017

Inversions en 
equipaments de 
caràcter social 

per ajuntaments 

4/3110/76201

 
 
Quart. Autoritzar i comprometre la despesa de la subvenció a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu, amb 
en el segon punt i amb el 
 

Nº Exp. Ajuntament NIF 

5_2017_2
285_X020

3E02 

 Sant Feliu de 
Buixalleu P1716900D

 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
 
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
No n’hi ha cap. 
 
10. Precs i preguntes  
 
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta si la l’adjudicació, un any posterior al previst, del 
servei de Teleassitència ha suposat alguna mena de sobrecost per a l’entitat.

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

Estimar el recurs de reposició presentat contra la resolució de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per al suport econòmic a les inversions en 
equipaments dels centres d’acció social, presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de 

20 de desembre de 2017, atès que s’ha comprovat que, efectivament, la 
sol·licitud va ser presentada a la seu electrònica de Dipsalut amb el formulari específic

Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció d’un import 
mil euros (3.000,00 €) per les despeses d’adequació de les depend

serveis socials, d’acord amb l’informe tècnic de valoració de la cap de Secció d’Acció 
Social de data 23 de gener de 2018. 

Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector, en la 
sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 2017, pel que fa a les aplicacions 
pressupostàries on s’imputa la despesa, de manera que l’import de tres mil euros 

€) s’imputi a una aplicació pressupostària del pressupost del 2018 enlloc de 
la prevista en la convocatòria inicial del 2017, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària 2017  Aplicació pressupostària  2018

4/3110/76201 

Programa 
inversió en 

centres socials 
per a aj. 

4/3110/76200

Autoritzar i comprometre la despesa de la subvenció a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu, amb NIF P1716900D, d’acord amb l’informe de valoració esmentat 
en el segon punt i amb el següent detall: 

Projecte 
Base 

subvencio
nable  

Màx. 
segons 

pressupost 

P1716900D 

Treballs d'adequació de 
les dependències dels 
Serveis Socials del 
municipi 

3.000,00 € 100%

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

 

El vocal senyor Lluc Salellas pregunta si la l’adjudicació, un any posterior al previst, del 
eleassitència ha suposat alguna mena de sobrecost per a l’entitat.
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Estimar el recurs de reposició presentat contra la resolució de la convocatòria 
per al suport econòmic a les inversions en 

presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
20 de desembre de 2017, atès que s’ha comprovat que, efectivament, la 

a la seu electrònica de Dipsalut amb el formulari específic. 

Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció d’un import 
€) per les despeses d’adequació de les dependències dels 

serveis socials, d’acord amb l’informe tècnic de valoració de la cap de Secció d’Acció 

pel Consell Rector, en la 
sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 2017, pel que fa a les aplicacions 
pressupostàries on s’imputa la despesa, de manera que l’import de tres mil euros 

st del 2018 enlloc de 
la prevista en la convocatòria inicial del 2017, d’acord amb el detall següent: 

Aplicació pressupostària  2018  Import 

4/3110/76200 3.000,00 € 

Autoritzar i comprometre la despesa de la subvenció a l’Ajuntament de Sant 
, d’acord amb l’informe de valoració esmentat 

Màx. 
segons 

pressupost  

Atorgat 
   final 

% atorgat/  
base 
subvenciona
ble 

100% 3.000,00 € 100% 

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria  

El vocal senyor Lluc Salellas pregunta si la l’adjudicació, un any posterior al previst, del 
eleassitència ha suposat alguna mena de sobrecost per a l’entitat. 



 
El president respon que no li consta
posterioritat. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas pregunta sobre la 
l’Organisme. En concret, vol saber si Dipsalut 
document que demostri objectivament que la de
considera adient poder disposar d’aquesta informació abans d’acabar 
 
El president manifesta que 
presentar una memòria d’actuacions de Dipsalut on 
els resultats d’aquesta transferència
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació 
Familiar (SLOF). 
 
La gerent respon que era un servei provinent de
vigent, però que es vol reorganitzar
 

 
 
 
No hi ha més intervencions. 
acta, que signo amb el president.
 
El president p.d.  
Josep M. Corominas i Barnadas

CR 2018/01 – 10_2018_0725_A0101

El president respon que no li consta cap sobrecost, però que li ho 

El vocal senyor Lluc Salellas pregunta sobre la transferència del servei
rganisme. En concret, vol saber si Dipsalut té previst l’elaboració d’un informe o 

document que demostri objectivament que la decisió presa va ser co
poder disposar d’aquesta informació abans d’acabar 

El president manifesta que la seva intenció, abans de finalitzar el mandat, és la de 
presentar una memòria d’actuacions de Dipsalut on constaran, amb dades objectives, 

transferència. 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el Servei 

La gerent respon que era un servei provinent de la Diputació i que actualment 
però que es vol reorganitzar-lo i incorporar-lo al programa “Sigues 

No hi ha més intervencions. El president aixeca la sessió, de la qual 
acta, que signo amb el president. 

El secretari 
Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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ho confirmarà amb 

servei d’acció social a 
previst l’elaboració d’un informe o 
ió presa va ser correcta i positiva, i 

poder disposar d’aquesta informació abans d’acabar la legislatura. 

la seva intenció, abans de finalitzar el mandat, és la de 
amb dades objectives, 

ervei Local d’Orientació 

Diputació i que actualment segueix 
Sigues tu”.  

t aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta 

Batllori i Nouvilas  


