Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2018_1099_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 6 de març de 2018.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/02
2
Ordinària
rdinària
6 de març de 2018
De les 9:10
9
a les 10:20 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

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

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteixen, convidats
convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño,
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut,
Dipsalut, i el senyor Pau Batlle i
Amat, cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de
Dipsalut.
Han excusat la seva absència les vocals senyores Marta Felip i Torres i Gisela
Saladich i Parés, i els vocals senyors Josep Companys i Güell i Albert Piñeira i Brosel.
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a excusat la seva abs
absència
ència el president, senyor Josep M. Corominas i
També ha
Barnadas. Per aquest motiu, presideix la sessió el vicepresident primer, senyor Fermí
Santamaria i Molero.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/01, del dia
6 de febrer de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 03_2018_0818_D0506E03
818_D0506E03 – Proposta d’aprovació
’aprovació de l’adhesió de Dipsalut
al sistema d'adquisició centralitzada de
de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i del Consorci Català
Ca
pel Desenvolupament Local
6. Exp. 19_2018_0187_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores i
de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les entitats
sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als
objectius del programa Benestar i Comunitat
7. Exp. 19_2018 _188 _X0101 – Proposta d’aprovació
’aprovació de les bases reguladores i
la convocatòria de subvencions de suport econòmic als col·legis professionals
del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats
formatives en promoció de la salut
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
9. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/01, del
dia 6 de febrer de 2018, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2018/01, del dia 6 de febrer de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
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2. Informació de la Presidència
El vicepresident primer expressa el condol de l’Organisme per la mort del senyor
Josep Marigó i Costa, primer president de Dipsalut, el dia 13 de febrer.
ebrer.
Posteriorment, informa de la visita institucional al Rector de la Universitat
Universitat de Girona,
Girona
el doctor Quim Salvi, per explicar-li
explicar la relació de Dipsalut amb la institució a través de
la Càtedra de Salut i parlar de diversos projectes de futur, així com de la reunió
institucional a la seu de Dipsalut sobre el projecte del Banc dels Aliments, per donar
detalls de la Memòria
emòria del 2017,
2017 amb 8.600 famílies ateses,, un total de 27.000
persones, i el plantejament
ament del nou conveni per al 2018.
Respecte del programa d’activitats
d’
pels 10 anys de Dipsalut, es comparteix
compart
amb els
assistents diferents logos que ja estan apareixent als mitjans electrònics i xarxes
socials.
Pel que fa al procés participatiu per
pe al nou pla estratègic, es fa saber als assistents
que en breu es convidarà en primer terme al món municipal a participar a les
dinàmiques de treball.
3. Informació de la Gerència
La gerent informa els assistents que s’està
està en procés de negociació amb la
representació del personal per a modificar les
es condicions relatives a la
l jornada, atès
que els tècnics de Dipsalut treballen forçosament una tarda a la setmana segons
l’actual Marc de relacions
elacions laborals. La idea és,
és, des de la flexibilitat horària, i
evidentment sense deixar d’atendre
d tendre la necessària prestació del servei, acordar un
període de prova, valorar-ho
valorar
i posteriorment modificar el Marc
arc de relacions laborals.
La gerent explica als asisstents que, juntament amb el gerent
gerent del Xaloc i els diferents
diferent
representants dels treballadors del grup institucional, forma
forma part d’una
d’
taula
negociadora per all procés d’estabilització
d
del personal interí. També
ambé informa dels
avenços en la part més tècnica del
d pla d’ordenació de l’Organisme, relatiu a la
descripició dels llocs de treball.
treball
Finalment, la gerent informa els assistents de la liquidació del pressupost de Dipsalut
corresponent a l’exercici 2017.
El vocal senyor Lluc Salellas destaca que, entre els anys 2016 i 2017, no hi ha hagut
diferència en inversió real efectiva en l’àmit de l’acció social.
La gerent respon que les dades presentades no permeten fer una analítica per temes.
El vocal senyor Lluc
uc Salellas puntualitza que en el cas que l’àrea d’acció social
estigués inclosa en l’estructura de la Diputació
Diputaci de Girona
a (tal com el seu grup
defensa) seria més fàcil obtenir aquestes dades, però que,
que en qualsevol cas, les xifres
mostren que no hi ha hagut variació.
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La gerent exposa que l’any 2017 es va mantenir un nivell pressupostari similar, però
per a l’any 2018 està prevista
previst una despesa aproximada de quatre milions d’euros
sobre un pressupost total d’uns tretze milions d’euros.
No obstant això, la gerent recorda al vocal senyor Salellas que durant l’any 2017, a
part del pressupost ordinari, es va realitzar una incorporació de romanents de 300.000
euros que es van destinar a la lluita contra la pobresa energètica
ene
i, per tant, sí que es
va fer un augment
ugment de despesa.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
El vocal senyor Lluc Salellas vol informació sobre el decret número 50:
50
Adjudicar el contracte de serveis per al desenvolupament dels programes Pt03 de suport a
la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i Pt04 d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor, a l’empresa Proveïments d'Aigua
SA, per import màxim de 371.278,00 € més 77.968,38 €, en concepte d’IVA, fent un total de
449.246,38 €, amb un termini d’execució de dos anys amb possibilitat de pròrroga
pr
de fins a
un màxim de dos anys més.
més

posa que l’anterior licitació va ser adjudicada per un període de dos anys
El vocal exposa
amb l’opció
opció de prórroga de dos anys addicionals i, a més, va requerir la justificació
d’una oferta anormalment baixa,
baixa i pregunta
regunta els motius de la no prorrogació del
contracte i l’import
’import final de la present licitació
licitaci (inferior a l’adjudicada fa dos anys). Per
finalitzar, vol remarcar que Prodaisa genera molts dubtes al seu grup,
grup atés que part
dels dirigents de l’empresa estan sota investigació judicial per una contractació
contr
presumptament irregular, i planteja
planteja la possibilitat de presentar per escrit un seguit de
preguntes per tal que l’O
Organisme elabori un informe per donar-ne
ne compte al Consell
C
Rector.
El senyor David Álvarez, cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica,
Econòmica exposa
les característiques de l’expedient de contractació i destaca que la no prorrogació del
contracte anterior va ser deguda,
de uda, segons l’informe tècnic del cap de l’Àrea de
Protecció de la Salut, a que l’execució del contracte no era correcta
correct i mostrava
importants deficiències.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

1

04/01/2018 Subvencions 2017/0931

2

04/01/2018 Règim intern 2017/2420

3

04/01/2018 Règim intern 2017/2449

4

04/01/2018 Règim intern 2017/2453

5

10/01/2018 Subvencions 2017/1375

6

10/01/2018 Règim intern 2018/0071

7

12/01/2018 Subvencions 2017/0731

8

12/01/2018 Subvencions 2017/1689

9

12/01/2018 Contractació 2017/2374

10

12/01/2018 Contractació 2017/2388

Resum
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per a
finançar despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables, concedida a
l’Ajuntament de Crespià, i minorar
minorar-la de 450,00 € a 411,10 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació.
Deixar sense efecte, a partir de l’01/01/2018, el Decret de 04/12/2017,
2017, pel qual es contracta temporalment 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, per un període de 6 mesos i contractar-lo
contractar
sota la modalitat contractual d’interinatge fins a la provisió reglamentària del lloc de treball.
Contractar temporalment la senyora MI perquè presti els seus serveis com a auxiliar administrativa a la secció
d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida, sota la modalitat contractual
d’acumulació de tasques, amb e
efectes a partir del 03/01/2018
2018 i per un període de 6 mesos.
Contractar temporalment la senyora PHA perquè presti els seus serveis com a auxiliar administrativa a l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques, amb efectes a partir
del 03
3/01/2018 i per un període de 6 mesos.
Modificar el punt primer del decret de Presidència, de 28
28/11/2017,
2017, que enlloc de dir “(...) minorar-la de 910,53 €
a 534,88 €” ha de dir “(...) minorar-la de 910,53 € a 685,65 €”.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el dia 01/12/2017,
2017, fora de la jornada laboral habitual de
l’empleada CLM per un import de 16,21 €, corresponent a 1 hora en dia laborable (grup E).
Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de control i gestió dels riscos derivats de la
presència de mosquit tigre a la demarcació de Girona per l’any 2017, a la Mancomunitat intermunicipal
voluntària del Servei de control de mosq
mosquits
uits de la Badia de Roses i Baix Ter, i minorar-la
minorar de 96.953,09 € a
96.609,41 €, 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 la Pera, i minorar-la de 822,74 € a 329,03 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Iniciar i aprovar l’expedient de contractació del servei de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència
al municipi i formació vinculada, mitjançant procediment obert, i aprovar el plec de clàusules administratives
particulars
ulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de serveis de suport metodològic i dinamització territorial del
programa “Salut i Crisi” (Pm10) del Catàleg de serveis de Dipsalut, mitjançant procediment obert, i aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
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Núm.
11

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Aprovar la indemnització per raó del servei de les despeses de desplaçaments, acreditades mitjançant la
12/01/2018 Règim intern 2018/0151 documentació justificativa que consta a l’expedient per una despesa d’import 316,27 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1/3110/23110 (Lo
(Locomoció
comoció personal directiu Govern) del pressupost de Dipsalut d’enguany
AGAiE

2018/0169

Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta de les targetes T
T-CAT
CAT a nom del senyor AJ, auxiliar administratiu
de l’ AGAiE
AGAiE, de la senyora PHA auxiliar administrativa de l’ AGAiE i de la senyora MIP, auxiliar administrativa de
l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut, i la sol·licitud de baixa de la targeta
T-CAT
CAT a no
nom de la senyora MM.
Acceptar la renúncia a la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per
finançar despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables sol·licitada per
l’Ajunt
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, de 708,73 €.
Acceptar la renúncia a la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per
finançar despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables sol·licitada per
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de 506,43 €.
Revocar la subvenció concedida a l’Institut Català de la Salut pel finançament de la jornada Nens en moviment,
d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha
presentat la documentació justificativa requerida.
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 Salt, i minorar
minorar-la de 5.376,85 € a 3.637,07 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de su
subvencions de la Diputació de Girona.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre el 28
28/11/2017
/11/2017 i el 30/11/2017, fora de la jornada
laboral habitual de l’empleada ALR per import de 231,24 €, corresponent a 12 hores treballades en dies
laborables (subgrup A2).
Aprovar la convocatòria de suport econòmic a ajuntaments per a realització d’activitats de promoció de la salut i
d’hàbits saludables a la demarcació per al 2018, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector
en sessió ordinària 2017/04, de 07/03/2017 i publicades al BOP de Girona número 53, de 16/03/2017.
16

12

12/01/2018

13

16/01/2018 Subvencions 2017/1508

14

16/01/2018 Subvencions 2017/1553

15

16/01/2018 Contractació 2017/2051

16

16/01/2018 Subvencions 2017/2363

17

17/01/2018 Règim intern 2018/0073

18

17/01/2018 Subvencions 2018/0074

19

Aprovar la convocatòria de supo
suport econòmic a ajuntaments i ens depenents per a projectes que lluiten contra la
17/01/2018 Subvencions 2018/0075 pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona per al 2018, amb plena submissió a les bases aprovades
pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/05, de 04/04/2017
2017 i publicades al BOP número 74, de 18/04/2017.
18
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Núm.
20

21

22

23

24

25

26
27
28
29

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Aprovar la convocatòria de suport econòmic a ajuntaments de la demarcació per a finançar despeses de
17/01/2018 Subvencions 2018/0077 funcionament dels consultoris locals, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en la
sessió ordinària 2017/02, de 07/02/2017 i publicades al BOP número 44, de 03/03/2017.
03/03/
Aprovar la convocatòria de suport econòmic a administracions locals i el seu sector públic vinculat i les entitats
sense ànim de lucre per a finançar despeses derivades del funcionament de centres municipals de formació
17/01/2018 Subvencions 2018/0078
d’adults i centres docents d’educació especial de la demarcació,, amb plena submissió a les bases aprovades pel
Consell Rector en la sessió ordinària 2017/02, de 07/02/2017 i publicades
licades al BOP número 44, de 03/03/2017.
Extingir, per dimissió de l’empleada, el contracte laboral temporal signat per la senyora MME en data
18/01/2018 Règim intern 2017/0131 10/07/
/07/2014, d’acord amb el que estableix l’article 49 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (BOE 24/10/2015).
Aprovar el text del Conveni amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant LSM,
LSM estudiant del Grau en Dret
18/01/2018 Règim intern 2017/2450 a la Facultat de Dret, realitzi un total de 600 hores de pràctiques acadèmiques a l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica de Dipsalut entre el 03/01/208 i el 07/09/2018.
Aprovar el text del Conveni amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant MSS,
M
estudiant del Grau en Dret
18/01/2018 Règim intern 2017/2451 a la Facultat de Dret, realitzi un total de 600 hores de pràctiques acadèmiques a l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica de Dipsalut entre el 03/01/208 i el 07/09/2018.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre el 28
28/11/2017
/11/2017 i el 30/11/2017, fora de la jornada
18/01/2018 Règim intern 2018/0082 laboral habitual de l’empleat ÀMM per import de 154,16 €, corresponent a 8 hores treballades en dies laborables
(subgrup A2).
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre el 28/11/2017
/11/2017 i el 30/11/2017, fora de la jornada
18/01/2018 Règim intern 2018/0083 laboral habitual de l’e
l’empleada MRF, per import de 231,24 €, corresponent a 12 hores treballades en dies
laborables (subgrup A2).
Reconèixer a la senyora MIP, auxiliar administrativa de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de
Vida, el temps de serveis previs prestats a l’Administració Pública.
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora SMC, funcionària
funci
18/01/2018 Règim intern 2018/0215
interina, en un terç de la jornada amb la corresponent reducció del 20% del seu sou.
18/01/2018 Règim intern 2018/0147

Establir els llocs de treball i els empleats als quals es considera oportú assignar un factor de disponibilitat i
23/01/2018 Règim intern 2016/2458 localització a partir de l’l’01/01/2018 atès que, per la naturalesa d’aquestes posicions i les tasques encarregades,
el personal que les ocupen ha d’estar disponible o ser localitzat en horari fora de la jornada laboral ordinària.
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Núm.
30
31
32

33

34

35

36
37
38

39

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el quart trimestre de 2017, fora de la jornada
23/01/2018 Règim intern 2017/0152 laboral habitual de l’empleada LAL per import de 298,69 €, corresponent a 15 hores i 30 minuts en horari diürn i
dies laborables (subgrup A2).
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a UTE Salud Girona, d'import 210,00 €, per duplicitat en el pagament
23/01/2018 Tresoreria 2017/0886
de taxa de publicació d'anunci al DOGC.
Modificar l’import de la subvenció concedida per al finançament de despeses derivades del funcionament
23/01/2018 Subvencions 2017/1457 ordinari del centre municipal d’educació especial a l’Ajuntament de Ripoll, i minorar-lo
minorar de 7.559,22 € a 7.295,07
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció concedida per al finançament de despeses derivades del funcionament
23/01/2018 Subvencions 2017/1458 ordinari del centre municipal de formació d’adults a l’Ajuntament de Ripoll, i minorar-lo
minorar de 5.039,49 € a 4.850,27
€, 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
23/01/2018 Subvencions 2017/1638 saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vilajuïga, i minorar-la
minorar de 822,74 € a 435,80 €, 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
23/01/2018 Subvencions 2017/1746 de la Bisbal d’Empordà, i minorar
minorar-la de 6.205,85 € a 5.938,27 €, 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
23/01/2018 Subvencions 2017/1762 de Calonge, i minorar
minorar-la de 2.303,00 € a 2.147,88 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputac
Diputació.
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la
23/01/2018 Tresoreria 2017/1843
Generalitat de Catalunya per pagament duplicat de la liquidació AB10368.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el quart trimestre de 2017, fora de la jornada
23/01/2018 Règim intern 2017/2056 laboral habitual de l’empleada CEC per import de 134,89 €, corresponent a 7 hores en dies laborables (subgrup
A2).
Modificar l’import de la subvenció pe
per all finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals
de protecció de la salut, per realitzar reformes als vestuaris del Camp de futbol municipal per reduir el risc de
23/01/2018 Subvencions 2017/2348
transmissió de la llegionel·la a l’Ajuntament de Flaçà i minorar-la de 14.009,00 € a 13.171,25 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

40

23/01/2018 Subvencions 2017/2381

41

23/01/2018 Contractació 2017/2423

42

23/01/2018 Règim intern 2017/2433

43

23/01/2018 Contractació 2017/2452

44

23/01/2018 Contractació 2017/2456

45

23/01/2018 Subvencions 2018/0081

46

23/01/2018 Règim intern 2018/0085

47

48

Resum
Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada pel Club Atletisme Garrotxa,
per a despeses d’organització de partits per a persones discapacitades, amb un pressupost de 4.594,20 €, atès
que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en la línia de concurrència per a projectes de promoció de la salut a la
demarcació de Girona, i per tant no estaria conforme amb els supòsits establerts en l’article 22.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Convalidar la despesa de la formació per a la Certificació de facilitadors: “Com parlar perquè els infants i
adolescents escoltin i com escoltar perquè parlin” corresponent a la factura de Julia Mateo Gambarte per import
de 5.280,00 €.
Aprovar el text del Conveni amb IMF International Business School per a la realització de pràctiques per part de
l’alumnat d’IMF a Dipsalut i el text de l’annex, per tal que l’alumna MCG, estudiant del Màster en Màrketing i
Comunicació Digital a l’entitat, realitzi un total de 600 hores de pràctiques a l’Àrea de Govern de Dipsalut entre el
08/01/2018
/01/2018 i el 31/12/2018.
Adjudicar a AXIOS – Suport Psicològic a l’Administració SCP, el contracte menor de servei d’assistència
psicològica especialitzada a les víctimes en situacions d’emergència, per un import màxim de 15.000,00 €, més
3.150,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen 18.150,00 €.
Iniciar i aprovar l’expedient de contractació del servei per a la implantació i parametrització de diferents
procediments administratius en el marc del gestor d´expedients Firmadoc, mitjançant procediment negociat
sense publicitat i tramitació ordinària, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte.
Aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines, per
pe al finançament de
polítiques municipals de protecció de la salut, amb plena submissió a les bases aprovades pel Consell Rector en
la sessió ordinària 2017/02, de 07/02/2017
2017 i publicades al BOP núm. 31, de 14/02/2017.
14
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 04/12/2017,
2017, fora de la jornada laboral habitual de
l’empleat JJRC per import de 32,42 €, corresponent a 2 hores treballades en dia laborable (subgrup C2).

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant els mesos de novembre i desembre de 2017,
23/01/2018 Règim intern 2018/0086 fora de la jornada laboral habitual de l’empleada MO,, per import de 183,07 €, corresponent a 9 hores i 30 minuts
en dies laborables (subgrup A2).
Modificar l’import de la subvenció als ajuntaments per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits
24/01/2018 Subvencions 2017/1607 saludables a la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Bàscara, i minorar-la
minorar de 2.624,13 € a 726,83 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
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Núm.
49

50

51
52
53

54

55

56

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Resum

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ventalló, per al finançament del Taller de memòria per a la
25/01/2018 Subvencions 2017/1460 gent gran, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que
no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Adjudicar el contracte de serveis per al desenvolupament dels programes Pt03 de suport a la gestió municipal
directa dels abastaments d’aigua de consum humà i Pt04 d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta
25/01/2018 Contractació 2017/2096 del consumidor, a l’empresa Prove
Proveïments
ïments d'Aigua SA, per import màxim de 371.278,00 € més 77.968,38 €, en
concepte d’IVA, fent un total de 449.246,38 €, amb un termini d’execució de dos anys amb possibilitat de
pròrroga de fins a un màxim de dos anys més.
Adjudicar a l’empresa Copicat Sala Roura SL el contracte menor de servei anual de manteniment preventiu i
25/01/2018 Contractació 2017/2418 d’impressió de còpies d’aquestes màquines, des de l’01/01/21018 al 31/12/2018, per un import màxim de
10.655,00
10.655,00€, més 2.237,55€ en concepte d’IVA, que totalitzen 12.892,55 €
Adjudicar a la Universitat de Girona el contracte menor per al servei de formació en Suport Vital Bàsic i
25/01/2018 Contractació 2017/2432
Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA), per un import de 8.967,00 € exempt d’IVA.
Adjudicar a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL el contracte menor de servei d’impressió i subministrament de
25/01/2018 Contractació 2017/2455 1.000 dossiers tècnics de llom prim, fins a març de 2018, per import de 3.692,70 € més 775,47 € en concepte
d’IVA, que totalitzen 4.468,17 €.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de novembre de 2017, fora de la jornada
25/01/2018 Règim intern 2018/0072 laboral habitual de l’empleada E
EEA per un import de 462,48 €, corresponent 24 hores en dies laborables (grup
A2).
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic per finançar despeses derivades del manteniment de
31/01/2018 Subvencions 2017/1526 Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, i minorar-la
minorar de
1.450,00 € a 959,55 €, 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 per despeses
31/01/2018 Subvencions 2017/1654 derivades del manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a l’Ajuntament de Mieres, i minorarminorar
la de 1.047,74 € a 961,06 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
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5. Exp. 03_2018_0818_D0506E03
03_2018_0818_
– Proposta d’aprovació de l’adhesió de
Dipsalut al sistema d'adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), fa més de 7
anys, va decidir crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinèrgies
alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats
que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu,
preu, aconseguint per
volum agregat economies d’escala; i d’estalvi de procediment, assolint l’optimització de
les estructures locals, amb reducció dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació
crea
del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Institucion
Els ens
consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci.
El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se
configurant se com un servei especialitzat de contractació, per tal de
donarr servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres
ltres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb la previsió legal de la Llei reguladora
de les Bases de Règim Local
Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè
Comitè Executiu de l’ACM, de data 14 de desembre de
2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat
l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
El dia 26 de febrer de 2018 el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i la
gerent emeten un informe-proposta
informe
en què es fa constar que l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar les contractacions
o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre
altre establert en la legislació de
contractació pública.
També s’esmenta que, atès que Dipsalut, a través de la Unitat de Contractació de
l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica gestiona diverses contractacions
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relacionades amb el catàleg de serveis i amb
amb la gestió ordinària del propi ens, es
considera interessant poder aprofitar les economies d’escala i la simplificació
administrativa que, segons cada supòsit, pot proporcionar l’adhesió als acords marcs
concrets del sistema de contractació centralitzada.
Per tot això, es proposa acordar l’adhesió de Dipsalut al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL).
Atès que l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP regula l’adhesió a
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats
locals per part d’altres entitats locals mitjançant
mitjançant els corresponents acords.
Atès el contingut de l’article 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de règim local, en la seva redacció derivada de la Llei 27/2003, de 27 de desembre, de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració
l’Administració local, i el Reglament de funcionament
aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014, on es regula
el procediment per a l’aprovació de l’adhesió.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
estatus de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.. Acordar l’adhesió de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació
de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL
l’ACM CCDL en les condicions
c
i
preus vigents en cada moment en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries que correspongui.
Segon.. Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat del present acord, i perquè, dins dels límits econòmics fixats a la normativa
de contractes del sector públic en quant a les competències dels alcaldes o presidents,
aprovi l’adhesió als diferents acords marc que siguin d’interès, d’entre els que la
Central de contractació formalitzi en cada moment.
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Lo
6. Exp. 19_2018_0187_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores i
de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les
entitats sense ànim de lucre (ONL) per
per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat
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El vocal senyor Lluc Salellas valora positivament el projecte,
projecte però discrepa de la
inclusió
nclusió del vector espiritual, ja que ell personalment, dona molta més importància al
factor material. També destaca la bretxa tecnològica que afecta especialment la gent
gran i es motra partidari d’una gestió més comunitària i no tant individualitzada.
Finalitzen les intervencions.
Els informes macroeconòmics
macroeconòmics d’organismes oficials (UE, OCDE...) apunten a una
sortida de la crisi econòmica tal i com l’hem coneguda els últims anys. No obstant,
remarquen que la crisi ha impactat especialment sobre les persones més vulnerables i
que la conseqüència ha estat un augment
augment de les desigualtats socials.
Segons el model de Determinants Socials de la Salut (DSS) aportat per la Organització
Mundial de la Salut, revertir aquesta situació depèn de polítiques estructurals en els
que Dipsalut té poca capacitat d’incidència i de
de transformació a nivell global. No
obstant, pot contribuir a millorar aquests factors a nivell local i també a reduir els
efectes negatius d’aquestes circumstàncies. Per això, aposta per millorar els
mecanismes i estructures comunitàries que les aborden i alhora millorar les condicions
de vida d’aquestes persones.
L’agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposada per les
Nacions Unides és una nova línia de treball que hauria de permetre un enfocament
més integral d’aquestes situacions. Els ODS ofereixen un marc per continuar impulsant
la transversalitat
salitat i la governança democràtica, promovent la creació d’aliances amb
tots els sectors i la ciutadania, per assolir els objectius d’un major benestar per a tota
la població, especialment amb la implicació d’aquells grups socials especialment
vulnerats.
Per altra banda Dipsalut disposa d’un marc conceptual de promoció de la salut amb
estretes vinculacions a la promoció del benestar. Per aquest motiu aquest marc
conceptual també forma part del marc d’intervenció, consultable a l’apartat de
“Benestar i Comunitat”
unitat” de la web de Dipsalut.
Es per tot això que el programa Salut i Crisi evoluciona cap al programa Benestar i
Comunitat. La “Comunitat” - entesa en un sentit ampli, que engloba tots els actors que
la configuren - pren el relleu al concepte “Crisi”. Seguint la carta de Shanghai de
promoció de la salut, comencem a incloure el concepte “Benestar”, que ens permet un
abordatge més ampli de la salut humana.
És amb aquesta perspectiva que durant el 2018 Dipsalut assumeix el repte de
transformar el Salut i Crisi en el Benestar i Comunitat, per a contribuir a la salut
humana en les seves diverses dimensions i interrelacions: biològica, social,
psicològica, espiritual
ritual i ambiental i, per tant es fa necessari derogar les bases
aprovades pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/04, que
va tenir lloc el 7 de març de 2017, i aprovar unes noves bases pel nou programa.
El Consell Rector de Dipsalut,
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
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III, article 7, es preveu la possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòria durant l’any
2018.
Vist l’informe proposta
roposta de 20 de febrer 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’aprovació d’unes noves bases reguladores pel nou
programa 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.
regu
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.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal
senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta de membres assistents, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments, als
ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin
als objectius del programa Benestar i Comunitat,
Comunitat, 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-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat)),, 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
òsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart.. Autoritzar, l’import d’un milió cent setanta-set
setanta
mil sis-cents
cents noranta euros
(1.177.690,00 €) destinat a la convocatòria
convocatòria de 2018, amb càrrec a les aplicacions del
pressupost de Dipsalut:
Aplicacions
pressupostàries
Programa

Benestar

i

Comunitat

4/3110/46205

Imports (€)
173.353,44 €
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ajuntaments
Programa Benestar i Comunitat per a
Consells Comarcals
Programa Benestar i Comunitat per a
consorcis
Programa Benestar i Comunitat per a
ONL

4/3110/46501

243.289,95 €

4/3110/46700

200.956,99 €

4/3110/48903

560.089,62 €

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-Tauler).
(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 a la resolució, gestió i execució d’aquests
d
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 de suport econòmic
nòmic als ajuntaments, als
ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament
de dispositius que responguin als objectius del programa Salut i Crisi, publicades al
BOP de Girona, núm. 53, de 16 de març de 2017 i aprovades en la sessió ordinària
número 2017/04, del Consell Rector de Dipsalut, de 7 de març de 2017.

Annex I
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES ADREÇADES A AJUNTAMENTS, ALS ENS
LOCALS SUPRAMUNICIPALS, A LES ENTITATS PÚBLIQUES DE CARÀCTER
ASSOCIATIU I A LES ENTITATS
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (ONL) PER AL FINANÇAMENT
DE DISPOSITIUS QUE RESPONGUIN ALS OBJECTIUS DEL PROGRAMA BENESTAR I
COMUNITAT.
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats
públiques de caràcter associatiu i a les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament
de dispositius (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara
cla i
justificada donin resposta als objectius del programa Benestar i Comunitat que treballin dins el
marc d’intervenció proposat.
Els objectius bàsics del programa Benestar i Comunitat s’orienten a l’optimització dels recursos
existents a través de la creació
creació de noves estratègies d’integració i gestió compartida dels
recursos i la inclusió del marc substantiu de promoció de la salut de Dipsalut.
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Per altra banda, cal anar introduint en el disseny de les polítiques públiques de l’acció social i la
salut comunitària
munitària el principi d’universalisme proporcional. Aquest concepte ha estat proposat
per l’Organització Mundial de la Salut com a estratègia d’intervenció en els països
desenvolupats com a mecanisme de reducció del gradient de desigualtat.
El suport econòmic
òmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la
qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de
la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:
•
•
•
•
•

Promoure la garantia de drets reconeguts a la declaració universal dels drets humans
que constitueixen els drets econòmics, socials i culturals.
Apoderar les comunitats i les persones per enfortir les seves capacitats de
transformació de les seves condicions de vida.
Impulsar la salut i benestar de la comunitat i, especialment, de les famílies amb infants
a càrrec.
Promoure la governança democràtica de les polítiques públiques, amb el
desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que
operen en un territori.
Impulsar la integració operativa del model de determinants socials de la salut i els
objectius de desenvolupament sostenible.

Seran d’especial atenció la infància i l’adolescència (0-18
(0 18 anys), les seves famílies, les
persones
es grans i els col·lectius amb alguna disminució física o psíquica, sense excloure d’altres
grups de població que tindran una atenció proporcional a la seva vulnerabilitat.
En qualsevol cas, no és objecte d’aquest projecte el suport a dispositius que siguin
sigu estructures
estables dels serveis socials, ni de salut bàsics, ni a dispositius que es creïn amb la voluntat de
perdurar en el temps.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions 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
anys posteriors i no es poden al·legar
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 general de subvencions de la Diputació
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.
just
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
•
•
•

els ajuntaments de la demarcació de Girona
els ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona
a les entitats públiques de caràcter associatiu de la demarcació de Girona
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•

les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona. Ho
hauran d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració
declaració responsable de vigència
de les dades dels estatuts de l’entitat.

que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques de Girona projectes que donin
resposta als objectius detallats al punt primer d’aquestes bases.
Les entitats sense ànim
im de lucre d’àmbit local s’hauran d’integrar en els projectes dels
ajuntaments respectius.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, estiguin
vinculades als dispositius que donin resposta als
als objectius plantejats i que es corresponguin
amb alguns dels conceptes següents:
1. Materials i serveis necessaris.
2. Remuneracions vinculades directament i clarament als projectes emmarcats en el
Programa Benestar i Comunitat.
• Màxim el 35% del sou dels professionals que formin part de l’estructura i que
s’encarreguin d’integrar les estratègies i estructures de coordinació de la comarca així
com a la ciutadana.
• El 100% si són professionals d’intervenció directa amb les persones.
• El 100% si són despeses personals dels voluntaris derivades de la tasca que
realitzen.
3. Despeses de difusió i comunicació.
Pels ajuntaments, ens locals supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, a més
a més, s’inclourà:
1. Ajudes econòmiques directes
directes als destinataris sempre que estigui justificada la seva
urgència i no siguin substitutòries d’altres oficials.
2. Suport econòmic a les entitats sense ànim de lucre d’abast local (que circumscriuen
els seu àmbit d’actuació a un municipi) o abast supracomarcal-local
supra
local (que, tot i operar en
diverses comarques, circumscriuen els seu àmbit d’actuació a municipis seleccionats),
que estiguin vinculades de forma clara i directa a l’objecte del Programa Benestar i
Comunitat.
Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que
no hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
5. Despeses no subvencionables
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
1. Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat, així com les despeses del personal que no
estiguin directament vinculats amb l’execució de l’activitat subvencionada.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manteniment de les entitats (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.).
Lloguer
oguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats.
Adquisició d’equipaments.
Material informàtic.
Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats.
Ajuts directes a persones, quan restin subjectes a retorn.
No s’acceptaran
acceptaran despeses vinculades als Centres de Distribució dels Aliments(*).

Pels ajuntaments, ens locals supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, a més
a més, estarà exclòs donar suport econòmic a les entitats locals sense ànim de lucre
lucr de
caràcter supramunicipal que ja hagin resultat beneficiaries d’aquesta subvenció en l’àmbit de la
seva respectiva comarca en la mateixa convocatòria.
Per les entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal, a més a més, estarà exclòs donar
qualsevol
ol tipus de suport econòmic directe a persones o a altres institucions.
institucions
*Dipsalut ja finança de forma expressa aquest servei.
6. 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 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 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se
se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se
incrementar
els crèdits assignatss 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.
7. Sol·licituds
Less 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
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
https://seu.dipsalut.cat).
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la
documentació següent:
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•
•

El projecte per al qual es demana la subvenció.
La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si escau
(Annex B)

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
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions
istracions 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
nyi 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
cau de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i
Comunitat.
Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en aquestes
bases i el publicat a l’apartat del “Benestar i Comunitat” del web de
Dipsalut:
2.1 – Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius
de les persones
2.2 – Intervencions orientades a l’apoderament de les persones i de
les comunitats
2.3 - Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a
la vida (OMS
OMS-UNESCO-BM, 2003)
2.4 – Intervencions que prenguin en consideració el sentit de
coherència de les persones – SOC i els recursos generals de
resistència bàsics – GRR -.
2.5 - Orientació del projecte a la garantia de drets
2.6 - Grau amb què el projecte té en compte la incidència dels
determinants de la salut en la població diana.
Grau de contribució del projecte a algun dels ODS (es valorarà la
operativització dels ODS des de la lògica local)
Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de
referència
Grau en que el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i
operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en xarxa.

10

3
3
2
2
15
15
15
10
10
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Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna
de les fases del disseny i execució (més enllà de ser usuaris)
Qualitat tècnica i coherència global del projecte.

10
5
100 punts

Quedaran excloses les sol·licituds que no obtinguin una valoració mínima de 70 punts.
9. Import de la subvenció
Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt vuitè, de
la manera següent:
•

L’import màxim a percebre és del 100% de la base subvencionable ( la base
subvencionable
ncionable es calcula restant al pressupost presentat les despeses no
subvencionables o excloses, d’acord amb la base 5 ) i fins a un màxim del 100% del
percentatge assignat a la comarca del crèdit total disponible per a la convocatòria.
Percentatge
assignat
19,20
16,28
3,69
8,38
21,64
4,21
5,85
20,75

Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

* Font: XIFRA. Padró continu 2017 (consultat el 13 de febrer de 2018)
•

La distribució del crèdit assignada a cada comarca es realitza d’acord amb criteris
poblacionals, atenent a la població real de cada comarca i introduint factors correctors
en funció de la densitat de població.

•

En funció dels punts obtinguts segons els criteris del punt vuitè, s’aplicarà
s’a
un coeficient
a la base subvencionable segons la distribució següent:
Punts
Coeficient

70
70-75

76-80

81-85

86-90

91
91-95

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

96100
1

D’aquesta operació en resultarà l’import de la subvenció a atorgar a cada beneficiari.
•

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 mantindrà en la quantia inicial.

•

La valoració de les propostes i la distribució
distribució econòmica es farà agrupada per unitats
comarcals respectant els percentatges anteriors

•

Si en l’àmbit de la comarca, un cop realitzada la distribució econòmica els imports
superen el crèdit disponible, la comissió proposarà el prorrateig del crèdit total
to
assignat a la mateixa entre els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de
manera que els crèdits es distribueixin íntegrament.
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•

En cas que en algun dels àmbits territorials no hi hagués cap sol·licitud de subvenció,
cap projecte que igualés o superés els 70 punts, o bé, les sol·licituds valorades, no
exhaurissin el crèdit disponible, l’òrgan responsable de la resolució podrà,
potestativament,
tativament, fer una redistribució dels fons corresponents a aquest àmbit
territorial. Aquesta redistribució es realitzarà en favor dels àmbits territorials, si escau,
en què la demanda, un cop puntuada, sobrepassi el total comarcal fixat en la
convocatòria.

•

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries,
l’òrgan responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una redistribució en el
sentit d’ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment de l’altra. Aquesta
redistribució es realitzarà de manera proporcional, d’acord amb el percentatge
corresponent a cada àmbit territorial.

En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de
concessió.
10. Instrucció de l'expedient
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
litzar 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
e 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.
Comissió Tècnica:
La comissió tècnica del projecte informarà a la Comissió Qualificadora sobre la proposta de
puntuacions a atorgar, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el punt vuitè
d’aquestes bases.
La comissió tècnica estarà formada per un representant de la Universitat de Girona (UdG), un
representant de l’Agència de Salut Pública
Pública de Catalunya (ASPCAT) i dos representants de
Dipsalut.
La comissió tècnica es reunirà un cop rebudes totes les sol·licituds i proposarà les valoracions
de cadascun dels projectes presentats, especificant les sol·licituds que hagin de ser denegades
per no haver assolit la valoració mínima requerida de 70 punts.
Comissió Qualificadora:
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:
President:

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

Vocals:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
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La gerent de l’Organisme
Secretari:

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
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.
d’exclusió.
11. Bestreta
En el cas dels ajuntaments, ens supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, es
preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució del
projecte, una bestreta del 70,00 %, de
de l’import subvencionat, que haurà de sol·licitar
expressament.
Pel que fa a les entitat sense ànim de lucre, es preveu la possibilitat que el beneficiari demani,
si ho considera necessari per a l’execució del projecte, una bestreta del 50,00 %, de l’import
subvencionat, que haurà de sol·licitar expressament.
La presentació
sentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com acceptació
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes. El president de Dipsalut serà l’òrgan
competent per atorgar o desestimar discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia
prèv valoració de la
petició.
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut, o tingui en el seu poder fons pendents de justificació.
12. 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 relació de sol·licitants als quals
qual 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
rregut 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-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
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.
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13. 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 acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
La sol·licitud de la bestreta prevista en el punt 11 es considerarà com a acceptació expressa de
d
la subvenció i tindrà el mateixos efectes.
14. 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 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 concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació
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.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en
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, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats
uditats 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
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el
beneficiari farà constar la col·laboració
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.
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 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
Dipsalut la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques.
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k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en el punt 24 d’aquestes
bases.
15. Taules de coordinació
Les taules de coordinació són espais de treball col·laboratiu entre els diferents agents que
actuen en un territori (municipal i/o comarcal). A cada àmbit territorial (municipi i/o comarca) es
treballa en el marc d’un espai de treball intersectorial ja existent
existent o que es creï de manera
expressa. Es conceptualitzen, en el marc del programa Benestar i Comunitat, amb la voluntat
expressa de contribuir a reforçar les estructures de coordinació entre els agents de l’àmbit
territorial. D’acord amb la seva definició,
definició, l’espai o taula de coordinació actua com a espai de
coordinació d’aquells projectes o dispositius que estiguin vinculats al programa.
La composició d’aquestes taules és dinàmica i acordada entre els diferents agents intervinents
al municipi/comarca. En
n el cas que en un àmbit territorial hi hagi municipis que, per la meva
mida poblacional, requereixen d’espais municipals de coordinació, es busquen estratègies per
crear oportunitats de coordinació en xarxa entre taula comarcal i la municipal.
En qualsevol
ol cas, els beneficiaris de la subvenció es comprometen a les condicions
específiques següents:
•

Els respectius espais o taules territorials de coordinació vetllaran per incloure els
diferents àmbits sectorials (salut, benestar social, habitatge, ocupació, medi ambient,
etc) per tal de fer un abordatge integral del projecte.

•

Tots els projectes finançats, estiguin o no coordinats entre ells, s’integraran a la taula
de coordinació respectiva, que també serà l’espai per a generar els mecanismes i
estratègies oportunes per avançar cap al treball en xarxa.

•

Els respectius espais o taules territorials de coordinació procuraran estendre el projecte
a tots els agents actius que en l’àmbit de la comarca estiguin treballant d’acord amb
l’objecte d’aquest programa, i tindran voluntat expressa de mantenir-se
mantenir
actives en el
temps per enfortir les dinàmiques de treball en xarxa derivades o no del programa
Benestar i Comunitat.

•

Dipsalut serà l’encarregat de facilitar els processos de treball en aquestes taules
promovent dinàmiques
nàmiques orientades a la cooperació entre els agents. Dipsalut articularà
els mecanismes que consideri adequats per organitzar aquestes taules. Aquest procés
es farà de forma ràpida i àgil amb la finalitat de posar a disposició dels principals
projectes dell territori els recursos assignats a cada àmbit territorial.

•

En tot moment, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i per la
potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de dispositius. A
més, Dipsalutt facilitarà als professionals i voluntaris espais d’acciód’acció-reflexió-formació per
tal d’avançar en les lògiques descrites i oferirà accions de suport a la seva tasca.

•

Els ajuntaments i els ens locals supramunicipals vetllaran per coordinar els agents que
actuen
ctuen en el seu àmbit territorial.

16. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic.
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Pels ajuntaments, els ens locals supramunicipals i les entitats públiques de caràcter
associatiu, caldrà presentar:
•

•

El formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat
https://seu.dipsalut.cat):
-

Si l’import de la subvenció és inferior a 60.000,00 €, s’ha de justificar
jus
mitjançant
el compte justificatiu simplificat, que ha d’incloure una relació classificada de
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import,
concepte i data d’emissió de la factura i detall d’ingressos o subvencions que
hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva
procedència.

-

En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a
60.000,00 €, caldrà
à presentar el compte justificatiu acompanyat de les factures
originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent
que constin en la relació esmentada en l’apartat anterior.

Les actuacions s’han de justificar mitjançant memòria tècnica valorativa del projecte o
actuació subvencionada, seguint les recomanacions del centre gestor de la subvenció
A més a més, caldrà aportar documentació justificativa de la publicitat, informació i
difusió on es fa constar la col·laboració de Dipsalut.

Per les entitats sense ànim de lucre caldrà presentar:
•

El formulari
ari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat
https://seu.dipsalut.cat):
-

Si l’import de la subvenció és inferior a 30.000,00 € s’ha de justificar mitjançant
el compte justificatiu simplificat, que ha d’incloure una relació classificada de
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import,
concepte i data d’emissió de la factura i detall d’ingressos o subvencions que
hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació
identificació de l’import i la seva
procedència.

-

En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a
30.000,00 caldrà
30.000,00€,
à presentar el compte justificatiu acompanyat de les factures
originals, fotocòpies compulsades o documents de valor
valor probatori equivalent
que constin en la relació esmentada en l’apartat anterior.

-

En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a
60.000,00 € al compte justificatiu (amb les factures originals, fotocòpies
fotoc
compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la
relació esmentada en l’apartat anterior.) s’hi acompanyarà un informe de
revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent de
”Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant
mitja
un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de
forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions
obtingudes.
gudes.
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En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015,
22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.
•

Les actuacions s’han de justificar mitjançant memòria tècnica valorativa del projecte o
actuació
uació subvencionada, seguint les recomanacions del centre gestor de la subvenció.
A més a més, caldrà aportar documentació justificativa de la publicitat, informació i
difusió on es fa constar la col·laboració de Dipsalut.

•

Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat)
(
a
l’apartat de documentació.

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
Es preveu la possibilitat que els beneficiaris puguin fer una primera justificació de l’execució de
l’actuació que es determinarà
terminarà a la convocatòria. D’acord amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar pagaments fraccionats que
respondran al ritme de l’execució de l’actuació subvencionada, abonant-se
abonant
la quantitat
equivalent
alent a la justificació presentada.
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
Pre
de Dipsalut.
17. 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 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,
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
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.
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D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general
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.
Quan un ens local supramunicipal hagi donat ajudes a ajuntaments o a altres administracions
locals, els documents amb valor probatori d’aquesta ajuda a efectes de justificació són el
certificat de l’acord o de la resolució de concessió de l’ajuda, i un certificat de la intervenció que
acreditii que s’ha reconegut la obligació o bé que s’ha fet efectiu el pagament de l’ajuda, amb
indicació de l’import.
En el cas d’ajuntaments, ens locals supramunicipals o entitats públiques de caràcter associatiu
que hagin donat ajudes directes als destinataris,
destinataris, els documents amb valor probatori d’aquesta
ajuda a efectes de justificació són el certificat de l’acord o de la resolució de concessió de
l’ajuda, i un certificat d’intervenció que acrediti que s’ha reconegut la obligació o bé que s’ha fet
efectiu el pagament
agament de l’ajuda, amb indicació de l’import.
18. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’article 22 de
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’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa
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 les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior,
sup
la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa
subvencionable,
1. Es podrà admetre una desviació de 250 € 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 de variació és superior a 250 € es reduirà
reduir l’import atorgat
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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
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
cions de la Diputació de Girona.
19. Invalidesa, revocació i reintegrament
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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 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
egut 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
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar
confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne
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
necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els
corresponents acords.
20. 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
cionades 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.
21. 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 comprovació
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
l’exercici de les actuacions anteriors.
22. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
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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 Reiall 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 de Girona.
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.
23. Protecció de dades
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
desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre.
24. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se
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
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 risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
convo
de
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 situacions de conflicte
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
perr 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 obligacions
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.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació
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
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directa per previsió legal, en el supòsits establerts en
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.
25. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
C
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
mat
bases.
26. 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
tats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de
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
se desenvolupat les
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
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.
27. 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 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.
correspon
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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Annex II
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA A AJUNTAMENTS, ALS ENS LOCALS
SUPRAMUNICIPALS, A LES ENTITATS PÚBLIQUES DE CARÀCTER ASSOCIATIU I A LES
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (ONL) PER AL FINANÇAMENT DE DISPOSITIUS QUE
RESPONGUIN ALS OBJECTIUS DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT PER A
L’ANY 2018.
1. Objecte i finalitat
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats
públiques de caràcter associatiu i a les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament
de dispositius (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i
justificada donin resposta als objectius del programa Benestar
Benestar i Comunitat que treballin dins el
marc d’intervenció proposat.
Els objectius bàsics del programa Benestar i Comunitat s’orienten a l’optimització dels recursos
existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i gestió compartida dels
recursos i la inclusió del marc substantiu de promoció de la salut de Dipsalut.
Per altra banda, cal anar introduint en el disseny de les polítiques públiques de l’acció social i la
salut comunitària el principi d’universalisme proporcional. Aquest concepte
concep ha estat proposat
per l’Organització Mundial de la Salut com a estratègia d’intervenció en els països
desenvolupats com a mecanisme de reducció del gradient de desigualtat.
El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin
pe
millorar la
qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de
la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:
•
•
•
•
•

Promoure la garantia de drets reconeguts a la declaració universal dels drets humans
que constitueixen els drets econòmics, socials i culturals.
Apoderar les comunitats i les persones per enfortir les seves capacitats de
transformació de les seves condicions de vida.
Impulsar la salut i benestar de la comunitat i, especialment, de les
les famílies amb infants
a càrrec.
Promoure la governança democràtica de les polítiques públiques, amb el
desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que
operen en un territori.
Impulsar la integració operativa del model de determinants socials de la salut i els
objectius de desenvolupament sostenible.

Seran d’especial atenció la infància i l’adolescència (0-18
(0 18 anys), les seves famílies, les
persones grans i els col·lectius amb alguna disminució física o psíquica, sense excloure d’altres
grups de població que tindran una atenció proporcional a la seva vulnerabilitat.
En qualsevol cas, no és objecte d’aquest projecte el suport a dispositius que siguin estructures
estables dels serveis socials, ni de salut bàsics, ni
ni a dispositius que es creïn amb la voluntat de
perdurar en el temps.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
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El període subvencionable inclourà les actuacions que s’hagin dut a terme entre l’1 de febrer de
2018 i el 31 de gener de 2019.
Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és d’un milió cent setanta-set
setanta
mil sis-cents
noranta euros (1.177.690,00 €). Els ajuts econòmics
òmics aniran a càrrec de les aplicacions del
pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a continuació:

Programa Benestar i Comunitat ajuntaments
Programa Benestar
Consells Comarcals
Programa Benestar
consorcis

i

Comunitat

per

a

i

Comunitat

per

a

Programa Benestar i Comunitat per a ONL

Aplicacions
pressupostàries

Imports (€)

4/3110/46205

173.353,44 €

4/3110/46501

243.289,95 €

4/3110/46700

200.956,99 €

4/3110/48903

560.089,62 €

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.
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.
3. Destinataris i condicions
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
•
•
•
•

els ajuntaments de la demarcació de Girona
els ens locals supramunicipals
pramunicipals de la demarcació de Girona
a les entitats públiques de caràcter associatiu de la demarcació de Girona
les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona. Ho
hauran d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència
de les dades dels estatuts de l’entitat.

que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques de Girona projectes que donin
resposta als objectius detallats al punt primer d’aquestes bases.
Les entitats sense ànim de lucre d’àmbit local s’hauran d’integrar en els projectes dels
ajuntaments respectius.
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 2 de maig de 2018.
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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 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
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
https://seu.dipsalut.cat).
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la
documentació següent:
•
•

El projecte per al qual es demana la subvenció.
La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si escau
(Annex B)

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut
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
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.
Veure el punt
unt 7 de les bases reguladores de la subvenció.
5. 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
itzar 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.
Veure el punt 10 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 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 relació
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.
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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
d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
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.
7. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i
Comunitat.
Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en aquestes
bases i el publicat a l’apartat del “Benestar i Comunitat” del web de
Dipsalut:
2.1 – Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius
de les persones
2.2 – Intervencions orientades a l’apoderament de les persones i de
les comunitats
2.3 - Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a
la vida (OMS
OMS-UNESCO-BM, 2003)
2.4 – Intervencions que prenguin en consideració el sentit de
coherència de les persones – SOC i els recursos generals de
resistència bàsics – GRR -.
2.5 - Orientació del projecte a la garantia de drets
2.6 - Grau amb què el projecte té en compte la incidència dels
determinants de la salut en la població diana.
Grau de contribució del projecte a algun dels ODS (es valorarà la
operativització dels ODS des de la lògica local)
Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de
referència
Grau en que el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i
operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en xarxa.
Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna
de les fases del disseny i execució (més enllà de ser usuaris)
Qualitat tècnica i coherència global del projecte.

10

3
3
2
2
15
15
15
10
10
10
5
100 punts

Quedaran excloses les sol·licituds que no obtinguin una valoració mínima de 70 punts.
8. Import de la subvenció
Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt vuitè, de
la manera següent:
•

L’import màxim a percebre és del 100% de la base subvencionable ( la base
subvencionable
ncionable es calcula restant al pressupost presentat les despeses no
subvencionables o excloses, d’acord amb la base 5 ) i fins a un màxim del 100% del
percentatge assignat a la comarca del crèdit total disponible per a la convocatòria.
Comarca

Percentatge
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assignat
19,20
16,28
3,69
8,38
21,64
4,21
5,85
20,75

Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

* Font: XIFRA. Padró continu 2017 (consultat el 13 de febrer de 2018)

•

La distribució del crèdit assignada a cada comarca es realitza d’acord amb criteris
poblacionals, atenent a la població real de cada comarca i introduint factors correctors
en funció de la densitat de població.

•

En funció dels punts obtinguts segons els criteris del punt vuitè, s’aplicarà
s’a
un coeficient
a la base subvencionable segons la distribució següent:
Punts
Coeficient

70
70-75

76-80

81-85

86-90

91
91-95

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

96100
1

D’aquesta operació en resultarà l’import de la subvenció a atorgar a cada beneficiari.
•

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 mantindrà en la quantia inicial.

•

La valoració de les propostes i la distribució
distribució econòmica es farà agrupada per unitats
comarcals respectant els percentatges anteriors

•

Si en l’àmbit de la comarca, un cop realitzada la distribució econòmica els imports
superen el crèdit disponible, la comissió proposarà el prorrateig del crèdit total
to
assignat a la mateixa entre els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de
manera que els crèdits es distribueixin íntegrament.

•

En cas que en algun dels àmbits territorials no hi hagués cap sol·licitud de subvenció,
cap projecte que igualés
igualés o superés els 70 punts, o bé, les sol·licituds valorades, no
exhaurissin el crèdit disponible, l’òrgan responsable de la resolució podrà,
potestativament, fer una redistribució dels fons corresponents a aquest àmbit
territorial. Aquesta redistribució es realitzarà en favor dels àmbits territorials, si escau,
en què la demanda, un cop puntuada, sobrepassi el total comarcal fixat en la
convocatòria.

•

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries,
l’òrgan responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una redistribució en el
sentit d’ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment de l’altra. Aquesta
redistribució es realitzarà de manera proporcional, d’acord amb el percentatge
corresponent a cada àmbit territorial.

En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de
concessió.
9. Bestreta
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En el cas dels ajuntaments, ens supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, es
preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució del
projecte, una bestreta del 70,00 %, de l’import subvencionat, que haurà de sol·licitar
expressament.
Pel que fa a les entitat sense ànim de lucre, es preveu la possibilitat que el beneficiari demani,
si ho considera necessari per a l’execució del projecte, una bestreta del 50,00 %, de l’import
subvencionat, que haurà de sol·licitar expressament.
La presentació
sentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com acceptació
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes. El president de Dipsalut serà l’òrgan
competent per atorgar o desestimar discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia
prèv valoració de la
petició.
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut, o tingui en el seu poder fons pendents de justificació.
10. 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,
tativa, 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.
11. Publicitat
La convocatòria i el seu extracte es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions
Subvenc
(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)
(e tauler) d’acord amb els termes que
s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015,
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
12. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 19 de febrer de 2019.
Es preveu la possibilitat que els beneficiaris puguin fer una primera justificació, parcial o total,
de l’execució de l’actuació o projecte abans del 16 d’octubre de 2018. D’acord amb l’article 34.4
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
subvencions es podran realitzar pagaments
fraccionats que respondran al ritme de l’execució de l’actuació subvencionada, abonant-se
abonant
la
quantitat equivalent a la justificació presentada.
Veure el punt 16 de les bases reguladores de la subvenció.

7. Exp. 19_2018 _188
88 _X0101 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores i
la convocatòria de subvencions de suport econòmic als col·legis
professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la
realització d’activitats formatives en promoció de la salut
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut)
parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones cap
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a un estat òptim de benestar. En aquest sentit, Dipsalut entén la promoció de la salut com
el conjunt d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i
donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats
capacitat dels individus per
incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la
influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
Dipsalut
ipsalut ha previst per aquest any la línia de subvencions de suport econòmic destinat
desti
als
col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat
o tinguin previst realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats en matèria de
promoció de la salut, en col·laboració o no amb altres professionals
professionals de la salut / col·legis
professionals del sector de la salut.
Tradicionalment la formació especialitzada d’aquests col·lectius no ha contemplat els
continguts de promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública
vinculada al sector
or de la salut pública, des de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida, a més de treballar amb els ajuntaments, vol fomentar la formació dels
diferents actors que intervenen en la salut pública, en aquest cas els col·legis
professionals
nals de l’àmbit sanitari de la demarcació de Girona, fet que comporta una millora
preparació d’aquests professionals i, per tant, té una evident influència en l’interès públic
dels usuaris/es.
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 2018.
Vist l’informe proposta de 27 de febrer de 2018 del cap
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’aprovació d’unes bases reguladores i la convocatòria de
subvencions de suport econòmic als col·legis professionals
als del sector de la salut de la
demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de la salut.
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
subvencions de la Diputació de Girona que estableixen
quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut li atribueix, el
e Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions de suport econòmic als col·legis
professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la realització
d’activitats formatives en promoció de la salut, que figuren en l’Annex I.
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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,
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
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
https://seu.dipsalut.cat), 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
ormulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades
definitivament.
convocat
de
Quart.. Autoritzar, l’import de seixanta mil euros (60.000,00 €) destinat a la convocatòria
2018, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut:

Ajuts a col·legis professionals

Aplicació
pressupostària

Import (€)

4/3110/48912

60.000,00 €

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-Tauler).
(e
Sisè. 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 cas.
Setè. Facultar el 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
especí
i la
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte
justificatiu.

Annex I
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A
COL·LEGIS PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
ORIENTADES ALS SEUS COL·LEGIATS.

1. Introducció
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) parteix
d’una visió positiva de la salut que
que té com a finalitat fer avançar a les persones cap a un estat òptim
de benestar. En aquest sentit, Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions
destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint
e
les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut,
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tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i
econòmics).
Per tal de facilitar l’accés a la informació, s’inclou al final d’aquestes bases el marc conceptual de
promoció de la salut de Dipsalut.
2. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de Dipsalut destinat als
col·legis professionals de la salut de la
la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats en matèria de promoció de la salut, en
col·laboració o no amb altres professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut.
Tradicionalment la formació especialitzada d’aquests col·lectius no ha contemplat els continguts de
promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública vinculada al sector de la salut
pública, des de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, a més de treballar
amb els ajuntaments, vol fomentar la formació dels diferents actors que intervenen en la salut
pública, en aquest cas els col·legis professionals de l’àmbit sanitari de la demarcació de Girona, fet
fe
que comporta una millora preparació d’aquests professionals i, per tant, té una evident influència en
l’interès públic dels usuaris/es.
3. Característiques dels projectes
Els projectes que es presentin hauran de promoure una perspectiva holística de la dimensió
humana, i a ser possible hauran de ser projectes transversals amb altres col·legis professionals que
permetin aquest enfocament més integrador que orienti cap al benestar integral de les persones.
La formació s’ha de centrar en promoure espais de
de reflexió que permetin la presa de consciència
dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de promoció de la salut de
Dipsalut, de manera que es considerin des del pensar-conèixer,
pensar conèixer, des del sentir-ser
sentir
i s’operativitzin
des de l’actuar-fer.
El punt de partida seran les diferents generacions dels drets humans i la seva lectura des d’una
perspectiva de la salut i el benestar, i la seva consideració com a condició indispensable per a
promoure una atenció centrada en la persona.
Per altra
tra banda la promoció de la salut hauria de ser en la seva essència una estratègia de reducció
de les desigualtats. En aquest sentit la proposta haurà de contemplar que els espais de formació no
en siguin generadors, tenint en compte els eixos de desigualtat
desigualtat i, alhora, com la formació integra
explícitament el model de determinants socials de la salut.
Els projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals; a la formació
de formadors, o bé a la detecció de necessitats de formació
formació dels diferents col·lectius.
Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per això, en
el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.
El període objecte de la subvenció es
e concretarà en cada convocatòria.

4. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
legi
vigent, en
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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 com a
precedent.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència
concurrència no competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat
i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració dependents de judici de valor, sinó
pel compliment d’uns requisits previs, i per un import amb referència a un percentatge o fracció
fracc de
la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Les subvencions podran ser compatibles amb altres ingressos o ajuts que tinguin el mateix objecte,
sempre que siguin detallats en el compte justificatiu.
5. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases els
col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona, és a dir, el de
Metges; el de Farmacèutics; el de Psicologia; el d’Infermers i Infermeres; el de Fisioterapeutes i el
de Veterinaris.
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
6. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables
subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb la
realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 d’aquestes bases i que es
corresponguin amb alguns dels següents conceptes:
-

Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.
Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
Beques a col·legiats per formació en promoció de la salut
Despeses per viatges, hotels,
hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, difusió,
gestió de la formació, etc.

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
-

Funcionamentt i gestió ordinaris de l’entitat
Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats amb
els usuaris.
Despeses de material informàtic.
Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.

En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.
7. 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.
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La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments
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
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 de novembre, general de subvencions, els crèdits
crèd
assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució podran
acumular-se
se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se
incrementar se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat
aprovats
rovats 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.
8. 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 representant legal de l’entitat.
Documentació a presentar:
• Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
(https://seu.dipsalut.cat)
• Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció
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
cle 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 requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies
d
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
docume 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
puguin ser causa de revocació de la
subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
9. Import de la subvenció
Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 100%
de la base subvencionable, amb un
u límit de 15.000,00 €.
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En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt.
L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui
esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a l’import
sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els requisits fixats
al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura.
Si l’import total a atorgar
atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint l’import
màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta
d’
operació
per l’import sol·licitat per cada beneficiari.
Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria per no
presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment aquest sobrant
s
entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la base
subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas.
10. Instrucció de l’expedient
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 aquestes bases.
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 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
En virtut de la delegació prevista
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.
11. Resolució
ió 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 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
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-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la
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data d’adopció de la
a 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.
12. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què ha estat
concedida.
Tot i així, si una vegada comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler)
(e
ubicat a
la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.cat/dipsalut) en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.

13. 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
ment 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 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.
d) Comunicar a Dipsalut,
t, 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, registres diligenciats i altres
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.
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) En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el
beneficiari
iari 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
col·la
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
vigència de l’actuació objecte de la subvenció.

j)

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 subvenció superior a
10.000 euros està obligat
obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels
seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
fer
públiques.
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k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 22 d’aquestes
bases.
14. 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 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.
També, es presentarà
à una memòria justificativa del projecte amb detall de les accions realitzades,
així com la documentació que acrediti que s’ha complert l’obligació del punt 13.g) d’aquestes bases.
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’entendran concedides tàcitament en els termes
indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
Presidènc de Dipsalut.
Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la seu
electrònica de Dipsalut.
15. 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.
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
hàbils esmeni els defectes, completi la
documentació o ampliï la informació, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
requerida, l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’art. 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’art. 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.
16. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’art. 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
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•

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
l
de les despeses de l’actuació
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 activitats 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 costt 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 com a despesa subvencionable,
•

•

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació
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
à reducció de la quantia de la subvenció atorgada,
sempre que s’hagi complert l’objecte
l’object i la finalitat de la subvenció.
Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 € esmentats al punt 1, es
reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació 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 quinze dies perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
docum
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
17. 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’art. 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 revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà
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’art. 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Són causa d’invalidesa de resolucions aquelles previstes en l’art. 32 de l’Ordenança esmentada.
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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 reintegrar-ne
reintegrar
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
corresponents acords.
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
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
tot la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19. Subcontractació
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
mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
20. 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,
nov
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
rdenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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.
21. Protecció de dades
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 desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
22. Principis ètics i regles de conducta
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Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se
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
Particularment s’abstindran de 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
acions 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 risc l’interès públic.
c) Denunciar
iar 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 obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
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
rea
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.
públics
e) 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
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,
14, 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.
23. 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.
24. 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.
ció relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats en
Si s’incompleix la obligació
què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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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
ortar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se
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
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
tar la revocació de la subvenció.
25. 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 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
resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la
convocatòria corresponent.
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst
a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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MARC CONCEPTUAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DE DIPSALUT
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la Diputació de
Girona. S'encarrega de donar cobertura
cobertura a les obligacions municipals en salut pública als
ajuntaments de la demarcació de Girona
Dipsalut s’ha anat situant com a entitat de referència en la salut pública a partir de la construcció
d’un ens prestador de serveis als municipis basat en el compromís,
compromís, la proximitat, la qualitat i la
innovació que requereix l’administració del S.XXI.
Aquests principis requereixen una estratègia clara i planificada que permeti visualitzar horitzons de
futur a partir de realitats properes i quotidianes. Per tant,
tant, Dipsalut disposa de les eines per construir
una visió pròpia de la promoció de la salut i aplicar-la
aplicar la als seus programes i vol mirar a l’horitzó
sabent per on camina.
El marc conceptual a partir del qual procurem analitzar, dissenyar, planificar, impulsar
impulsa i reorientar
les nostres propostes és el marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida.

Figura 1 : Marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
El nostre focus d’intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per tant, tenim en
compte les seves característiques i també sabem que hem d’entendre els seus contextos.
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Amb la Carta d'Otawa, proclamada l’any 1986, neix la promoció de la salut tal i com
co l'entenem als
nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies bàsiques que continuen
vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració per a la definició de les línies
estratègies de l’Àrea de Polítiques de Promoció
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut:
●
Entorns que donin suport a la salut -->
> és a dir la generació d'entorns (econòmics, físics,
comunitaris, familiars, personals...) que permetin ampliar les capacitats i l’apoderament de les
persones.
●
Polítiques
tiques Públiques saludables -->
> entesa com l'acció política que busca l'equitat en totes
les àrees d'acció i que pren en consideració els possibles impactes en salut alhora de prendre
decisions.
●
Habilitats Personals --> enteses com el conjunt de competències
cies que permeten als individus
abordar amb eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana.
●
Acció Comunitària -->
> entesa com el conjunt d’esforços col·lectius per incrementar el control
sobre els determinants de la salut.
●
Reorientació dels serveis de Salut -->
> en el nostre cas ho entendrem com la inclusió d’una
mirada més promotora de la salut a la xarxa assistencial.
Els estils de vida que tenen les persones milloren o creen riscos per a la salut, però des de Dipsalut
tenim clar que no depenen exclusivament d’una opció individual, són una construcció social,
econòmica i cultural determinada. Les persones són lliures, però aquesta llibertat és limitada, les
seves decisions estan condicionades clarament pels determinants socials de la salut.
s

Figura 2: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991.
Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen,
treballen i envelleixen i són els principals responsables de les desigualtats
desigualtats en salut. Aquestes
circumstancies estan configurades per la distribució de la riquesa, el poder i els recursos a nivell
mundial, nacional i local, i estan fortament influïdes pels poders econòmics i polítics. Les
desigualtats en la forma en què està
està organitzada la societat fan que les possibilitats de
desenvolupar-se
se en la vida i gaudir de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa
societat i entre diferents societats. Per tant, Dipsalut ha decidit la seva mirada i es posa les “ulleres”
de la desigualtat, per aquest motiu es indispensable treballar des d'una mirada intersectorial de
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"Salut en totes les polítiques". La salut humana ha de ser un eix transversal en tot el procés de
presa de decisions dels diferents sectors i nivells.
Dipsalut
alut aposta per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el compromís i la
responsabilitat conjunta, amb una amplia participació de la comunitat i dels agents socials.
La nostra visió de la promoció de la salut incorpora una visió positiva
positiva de la salut. Establim un marc
salutogènic de treball, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per ser
generadores de salut, que les permeti avançar cap a un estat òptim de benestar. Entenem que la
salut és un dret humà fonamental
fonamental que queda recollit tant en la declaració universal dels drets
humans com a en la convenció dels drets de la infància.
Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en promoció de
la salut. L’anomenem el “Triangle
“Triangle metodològic”. Les 3 dimensions es retro-alimenten,
retro
es barregen i
és difícil saber quan intervens sobre una o sobre l’altra. Les tres dimensions a treballar són:
●
●
●

Les habilitats per a la vida
L’apoderament
El sentit de coherència (SOC)

Les habilitats per a la vida són un grup de 10 destreses psicosocials que serveixen per gestionar la
pròpia vida en relació amb l’entorn i així influir-hi.
influir hi. Son un acord, aprovat l’any 2003, de tres
agències internacionals: l’OMS, la UNESCO i el Banc Mundial.

Figura 3: El treball en xarxa de les habilitats per a la vida.
A Dipsalut hi hem afegit la creativitat, com a habilitat complementaria, que relliga les altres.
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Per tant, orientem els programes i les accions a donar eines - coneixements, habilitats i actituds
ac
–a
les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les persones i a les comunitats
incrementar el control sobre la seva salut. Les persones que tenen aquest conjunt de destreses i les
utilitzen de forma efectiva, seran capaces de
de desenvolupar estils de vida saludables i estaran
capacitades per socialitzar-se
socialitzar
de forma no problemàtica.
Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és són
modificables i sempre poden ser apreses. Els professionals de la promoció de la salut no podem
donar per fet que les persones desenvoluparan, de forma equilibrada, les HpV simplement per el
seu procés normal de socialització, per tant, creiem que els professionals han d’aprofitar els seus
programes per generar oportunitats
oportunitats d’aprenentatge que permeti a les persones: descobrir-les,
descobrir
prendre consciència de com les gestionen i fer accions per a millorar-les.
millorar
A més a més,
l’entrenament de les HpV ens permet fomentar l’apoderament de les persones.
En promoció de la salut,
t, l'apoderament és un procés social, cultural, psicològic i polític mitjançant el
qual les persones són capaces d’expressar les seves necessitats, plantejar preocupacions,
dissenyar estratègies de participació en la pressa de decisions i dur a terme accions
accio per fer front a
les seves necessitats. L’apoderament té 2 dimensions ben diferenciades, l’apoderament personal i
el comunitari. L’apoderament personal, que fa referència al desenvolupament del control personal
per buscar recolzament social i millorar habilitats
habilitats interpersonals, socials i polítiques i l’apoderament
comunitari, que fa referència al procés a través del qual les comunitats guanyen poder per generar
canvis, controlar els determinants de la salut i la qualitat de vida de la comunitat (acció comunitària
com
per a la salut).
Dipsalut per tal d’apoderar a la població opta per fomentar el treball amb metodologies
participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la pedagogia activa, l’aprenentatge i
servei, l’animació sociocultural, la investigació
investigació acció participació (AIP), el mapeig d’actius,...
La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de coherència (SOC).
El SOC és un constructe psicològic que "expressa fins a quin punt es té la sensació de seguretat
dominant i duradora, encara que dinàmica, que els estímuls provinents del nostre entorn intern i
extern en el curs de la vida estan estructurats, són predictibles i gestionables; els recursos estan
disponibles per a afrontar les demandes que exigeixen aquests
aquests estímuls i que aquestes demandes
són desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits". Per tant, veiem com el SOC
s’estructura en 3 dimensions diferenciades:
La comprensibilitat (comprehensibility): es defineix com la capacitat de les persones
per
d'entendre el
món interior i exterior) de forma estructurada, predictible i gestionable.
La gestionabilitat (manageability): s’entén com l'habilitat de les persones per identificar els recursos
existents, dins d'un mateix i a l'entorn, per usar-los
usar
de
e forma positiva per a la salut.
La significativitat (Meaningfulness): que es la forta creença interna que la vida d'un mateix té sentit.
Per tant, els desafiaments de la vida mereixen ser afrontats.
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Figura 4: Les dimensions del Sentit de Coherència i els Recursos Generals de Resistència
Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals de Resistència
(GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuda a entendre, gestionar i donar
sentit a les coses. Aquests
ests recursos poden ser tant materials (diners, habitatge...) com immaterials
de la persona o de la comunitat (autoestima, coneixement, herència, orientació a la salut, contacte
amb els sentiments interiors, relacions socials, qüestions existencials, creences,
creen
religió, significat de
la vida).
Es defineixen 4 GRR bàsics que són imprescindibles per a generar un SOC positiu: Gestionar els
sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i tenir
activitats significatives.
En definitiva Dipsalut entén la promoció de la salut des del treball amb la persona i per a la persona
i s’allunya de la intervenció sanitària. Entenem la promoció de la salut com un procés, no com un
acte aïllat.
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Annex II
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS PROFESIONALS
DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ORIENTADES ALS SEUS
COL·LEGIATS.

1. Objecte i finalitat
Regular el programa de suport econòmic destinat als col·legis professionals del sector de la salut de
la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives adreçades
als seus col·legiats en matèria de promoció de la salut,
salut, en col·laboració o no amb altres
professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut..
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les
persones per entendre, gestionar i donar sentit
sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les
capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors
determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
El període subvencionable comprèn entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 €). Els
ajuts econòmics aniran a càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a
continuació:

Ajuts a col·legis professionals

Aplicació
pressupostària

Import (€)

4/3110/48912

60.000,00 €

3. Destinataris i condicions
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases els
col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona, és a dir, el de
Metges; el de Farmacèutics; el de Psicologia; el d’Infermers i Infermeres; el de Fisioterapeutes i el
de Veterinaris.
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
4. Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la seva publicació al BOP de
Girona i finalitzarà el 16 de maig de 2018.
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
administ
públiques, en el
termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat.
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Documentació a presentar:
• Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
(https://seu.dipsalut.cat)
• Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció
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,
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 8 de les bases reguladores.

ucció de l’expedient
5. 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 aquestes bases.
El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta
proposta de resolució degudament motivada.
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
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.
6. Termini de 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 relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en un màxim
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
re desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
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.
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7. Característiques dels projectes
Per optar als ajuts els projectes hauran de tenir les característiques definides en el punt 3 de les
bases reguladores.

8. Import de la subvenció
Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 100%
de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 €.
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt.
L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a l’import
sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els requisits fixats
al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura.
Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint l’import
màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant
multiplicant el resultat d’aquesta operació
per l’import sol·licitat per cada beneficiari.
Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria per no
presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment
proporcionalment aquest sobrant
entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la base
subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas.
9. Modificació de la subvenció
De conformitat amb el punt 16 de les bases reguladores,
res, en el cas que la justificació sigui inferior a
la quantitat determinada en la resolució com a despesa subvencionable,
•

•
•

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final
final justificat de l’activitat subvencionada,
amb un límit de 100 €, que no comportarà
à reducció de la quantia de la subvenció atorgada,
sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als
al 100 € esmentats al punt 1, es
reduirà l’import atorgat d’a
cord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 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 quinze dies perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
d l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
10. 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
Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
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potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des
de del dia següent de la seva notificació.
11. Publicitat
La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) per a la seva publicació all Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es
publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut 4
(e-tauler)
tauler) d’acord amb els termes establerts 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.
12. Termini de justificació
ació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 8 de novembre de 2018.

8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
9. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

CR 2018/02 – 10_2018_1099
1099_A0101 – Pàg. 57

