Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2018_1828_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 12 de juny de 2018.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

5
2018/05
Ordinària
rdinària
12 de juny de 2018
De les 9.40
9
a les 10.15 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Albert Gómez i Casas
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas
gas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

També hi assisteixen, convidats
convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño,
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa
Admini
i Econòmica, i el senyor Pau Batlle i Amat, cap
de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Vida
Han excusat la seva absència la vocal senyora Marta Felip i Torres i la tresorera,
senyora M. Teresa Villar i Roda.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/04, del dia
15 de maig de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 8_2018 _1841 _F0104 – Proposta d’elevació
evació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2018
6. Exp. 8_2018 _1842 _F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2018
7. Exp. 19_2018_79_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (Pt08)
8. Exp. 19_2018_182_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar despeses
d’intervencions
intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona (SOI)
9. Exp. 19_2018_183_X0101
_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria
conv
de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar despeses de
projectes de promoció de la salut a la demarcació de Girona (SOP)
10. Exp. 19_2018_185_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense finalitats
finalitats lucratives de la demarcació de Girona per
a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament
(COOP)
11. Exp. 19_2018_186_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per finançar les despeses per a la realització de congressos,
simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social
social de la demarcació de
Girona (SEC)
12. Exp. 3_2018 _1796 _D0506E03 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió de
les actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic
per a 2018 al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (CSCSA)
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
14. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/04, del
dia 15 de maig de 2018, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2018/04, del dia 15 de
e maig
m
de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
assistents
2. Informació de la Presidència
El president informa
nforma que,
que a finals d’any, està previst presentar al Consell Rector l’estat
d’execució del projecte de desenvolupament dels Plans Municipals
unicipals de Salut, així com
les propostes de millora derivades del projecte de reflexió estratègic. Afegeix que
l’Oganisme ja ha fet conèixer al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya el projecte dels Plans Municipals de Salut.
S
3. Informació de la Gerència
La gerent informa que s’està
s
treballant en un nou pla d’ordenació
ordenació de recursos humans
que suposarà canvis en l’actual relació de llocs de treball. A més, exposa que durant
el mes de juliol es començarà a redactar el nou pressupost. Posteriorment explica els
canvis realitzats a Dipsalut
psalut per tal d’adaptar la seva gestió al nou reglament de
protecció de dades. Per finalitzar, exposa que s’està avançant en el canvi d’aplicatius
informàtics de gestió i tramitació d’expedients.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
alellas demana informació del Decret 249, d’aprovació de la
El vocal senyor Lluc Salellas
liquidació del contracte del servei de desenvolupament del programa Pt11.
Concretament, sol·licita una valoració dels resultats i del programa de lluita contra el
mosquit tigre en
n general.
El president respon que les valoracions dels tècnicss són molt positives i que és un
programa a llarg termini. D’altra banda,
banda exposa que la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter és
l’entitat que està portant a terme el projecte i que és conscient que ha d’introduir
canvis jurídics a la seva estructura per tal de poder continuar amb el projecte, i
manifesta que, en cas contrari,
contrari es vol donar continuïtat al projecte en forma de
contractacions obertes. Per finalitzar,
finalitzar planteja també com a possible solució la creació
d’un consorci on participaria Dipsalut.
El vocal senyor Lluc Salellas vol informació del
de decret 251,, d’adjudicació del contracte
de serveis de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència, i es
e mostra
sorprès per l’adjudicari, atés que l’empresa no sembla que pugui oferir aquest servei,
servei i
crític amb l’import i el concepte de la contractació.
El president respon que es tracta
tract d’un error de fet, ja que l’empresa és correcta
correct però
no així el concepte del contracte, que hauria de ser: “Suport
uport al programa de Salut i
Crisi i a l’Àrea Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida””. Manifesta que es
tracta d’un contracte per tres anys que es ve realitzant en els darrers anys degut a la
falta de personal propi que pugui fer-se
se càrrec del volum de treball que generen els
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programes d’aquesta Àrea.
rea. Després d’un breu debat, els vocals exposen que aquesta
situació, en la mesura que sigui possible i d’acord amb la legislació vigent, s’hauria de
resoldre contractant més personal propi.
El vocal senyor Lluc Salellas vol informació del decret 259,
259, de concessió a
l’Associació en defensa dels drets de les dones d’una subvenció nominativa.
El president respon que el projecte es va iniciar fa alguns anys a causa de les
peticions de suport de municipis gironins afectats per la presència de dones que
exercien
ien la prostitució a les carreteres i autopistes de la demarcació.
demarcació Exposa que
l’associació ja feia aquest projecte a Barcelona oferint suport psicosocial, legal, mèdic,
etc. Per acabar, vol fer notar que és una subvenció nominativa inclosa al pressupost
de l’ens.
El vocal senyor Lluc Salellas vol informació del decret 271,
271, de concessió al Grup
Editor de la Revista del Discapacitat d’una subvenció exclosa de concurrència per al
finançament d’un projecte a Nicaragua, i vol
v conèixer el motiu de la concessió i si
algun representant de l’ens es va desplaçar a Nicaragua.
La gerent exposa que l’entitat concedeix anualment una subvenció nominativa al Fons
Català de Cooperació, i que aquesta entitat presenta diversos projectes d’entre els
quals Dipsalut n’escull un o varis. Aquesta subvenció en concret s’hauria d’haver
concedit l’any 2017, però degut a un problema comptable-pressupostari
pressupostari va quedar
pendent i finalment s’ha concedit enguany. Vol aclarir que finalment es va optar per
un finançament
çament de les despeses de coordinació ja que el finançament de la
construcció de l’escola representava greus inconvenients.
El vocal senyor Lluc Salellas, considera que a l’acte que va tenir lloc a Nicaragua on
es feia oficial aquest projecte hi hauria d’haver
d’haver hagut representació de Dipsalut a més
de la del President de la Diputació de Girona.
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Núm.

Data
aprovació

227

04/04/2018

228

04/04/2018

229

04/04/2018

230

04/04/2018

231

05/04/2018

232

05/04/2018

233

05/04/2018

234

05/04/2018

235

05/04/2018

236

05/04/2018

Tresoreria

2018_1167 Decret de devolució d’ingressos indeguts a l’Ajuntament de Palafrugell
afrugell

237

05/04/2018

Tresoreria

2018_1179 Decret de devolució d’ingressos indeguts a l’Ajuntament
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Unitat

Expedient Resum

Modificar l’import de la subvenció per a promoció de la salut i intervencions terapèutiques
terapèutiqu a l’Ajuntament de Forallac, i
Subvencions 2017_1391 minorar
minorar-la de 2.424,80 € a 2.218,49 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació
Prorrogar, per un període màxim de 6 mesos, el contracte laboral temporal de la senyora MO, de conformitat amb el
Règim intern 2017_2185 que estableix el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
perquè presti els seus serveis com a tècnica mitjana a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
Concedir a l’AMPA del CEE Font de l’Abella, una subvenció nominativa per al
a projecte “Casal d’Estiu per a nens i
Subvencions 2018_1137 joves amb discapacitat 2018”, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions, per import de 8.000,00 €
Adjudicar a APPBRIDGE LABS, SL, amb NIF B66396250, el contracte menor de servei de manteniment i suport
Contractació 2018_1180 anual de la llicència eBD propietat de Dipsalut, per import de 3.930,00 €, IVA no inclòs, més un import de 825,30 €,
en concepte d’IVA, que totalitzen 4.755,30 €, IVA inclòs,
òs, d'acord amb el seu pressupost
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, per dur a terme actuacions del
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
Subvencions 2017_0434
(SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar
minorar-la
la de 10.104,00 € a 9.538,96 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança gen
general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Juià per finançar les actuacions de lluita i control
Subvencions 2017_1833 integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 2.031,12 € a 1.254,56 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
Subvencions 2017_1904 demarcació de Girona, concedida a l’Ajuntament d’Hostalric, i minorar-la
minorar
de 4.002,04 € a 2.298,70 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
Subvencions 2017_2042 demarcació de Girona, concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, i minorar-la
minorar
de 3.061,26 € a 2.611,14 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a finançar les actuac
actuacions
ions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
Subvencions 2017_2232 demarcació de Girona, concedida a l’Ajuntament de San
Santt Pau de Segúries, i minorar-la
minorar
de 1.000,00 € a 970,88 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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Núm.

Data
aprovació

238

08/04/2018

239

09/04/2018

240

12/04/2018

241

12/04/2018

242

12/04/2018

243

12/04/2018

244

12/04/2018

245

12/04/2018

246

19/04/2018

247

19/04/2018

Unitat

Expedient Resum

Revocar la subvenció concedida a l’Associació Gironina d’Ajut a la Ludopatia, per finançar les despeses derivades del
Subvencions 2017_1592 projecte “Programa de joc responsable i prevenció a les socioaddiccions”, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança
general d
de subvencions de la Diputació atès que s’ha incomplert l’obligació de presentar la justificació
Decret d’esmena d’error aritmètic a l’acord d’adjudicació de
dell contracte del servei de suport i atenció psicològica en
Contractació 2017_2374
situacions d’emergència al municipi i formació vinculada del catàleg de serveis de Dipsalut
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tortellà, per dur a terme actuacions
a
del Catàleg de
Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les
Subvencions 2017_0178
entitats que en depenguin i minorar
minorar-la de 3.892,00 € a 2.577,00 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació
Decret de rectificació d’un error aritmètic detectat en l’informe tècnic de justificació de data 18 de setembre de 2017 i
Subvencions 2017_1016 en el Decret de Presidència, de data 6 de febrer de 2018, de modificació de l’import de la subvenció per al
finançament de les despese
despeses
s derivades del funcionament ordinari del consultori local de Vallllobrega
Modificar l’import de la subvenció concedida a Albera Salut SLP, pel finançament del projecte Promoció de la Salut i
Subvencions 2017_1116 Salut Comunitària des del Cap de Peralada 2017
2017-2018, i minorar--la de 20.000,00 € a 15.090,22 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ord
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques a l’Ajuntament d’Olot, i
Subvencions 2017_1655
minorar
minorar-la de 8.227,38 € a 7.946,81 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pals, pel finançament de l’assessorament
l’asse
i suport
tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals al Pavelló d’Esports de Pals per
Subvencions 2017_2370
reduir el risc de transmissió de la legionel·la, i minorar
minorar-la de 2.574,88 € a 867,78 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ord
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Declarar, als efectes del que preveu l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per al 2017, la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable produïda en un sector prioritari per a
Règim intern 2018_1464 Dipsalut per a la contractac
contractació
ió laboral temporal o nomenament amb caràcter interí, si escau, d’un/a tècnic/a mitjà/na
informàtic/a (subgrup A2), adscrit/a a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat i aprovar les Bases reguladores
del procediment de creació d’una borsa de treb
treball
all de tècnics informàtics
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Martí Vell, per finançar les despeses derivades
Subvencions 2017_1410 del projecte Caminada saludable popular de Sant Martí Vell, i minorar-la
minorar de 938,47 € a 709,60 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança gen
general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Quart, per finançar despeses derivades del projecte de
Subvencions 2017_1608 Tallers i cursos gent gran: fisioteràpia, gimnàstica de manteniment, i minorar-la
minorar de 987,29 € a 906,72 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Or
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

248

19/04/2018

Règim intern 2018_1572

249

20/04/2018

Contractació 2014_0184

250

20/04/2018

Subvencions 2017_1242

251

20/04/2018

Contractació 2017_2388

252

20/04/2018

Contractació 2017_2456

253

20/04/2018

Règim intern 2018_0073

254

20/04/2018

Règim intern 2018_0082

255

20/04/2018

Règim intern 2018_0265 Aprovar els imports de les ajudes socials a la formació

256

20/04/2018

Règim intern 2018_0265 Aprovar els imports de les ajudes socials a la salut

257

20/04/2018

258

20/04/2018

Expedient Resum
Aprovar les bases reguladores del procediment de provisió, per concurs específic, del lloc de treball de cap de l’Àrea
de Gestió Adminis
Administrativa i Econòmica de Dipsalut
Aprovar la liquidació del contracte del servei de desenvolupament del programa Pt11 “Programa
“Pr
per a l’elaboració de
les cartografies dels possibles punts de cria de mosquit tigre”” adjudicat a l’Associació Mediambiental Xatrac, amb NIF
núm. G55014179, per import de 71.417,31
71.417,31€ IVA exclòs,
òs, corresponent al període executiu
Acceptar les al·legacions presentades el 2 de febrer de 2018 per l’Ajuntament
l’Ajuntamen de Jafre, d’acord amb l’informe tècnic
emès pel centre gestor el dia 9 de febrer de 2018 i lliurar l’import íntegre de la subvenció
subve
concedida a l’Ajuntament,
per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, per import de
1.488,77 € atès
ès que ha justificat la totalitat de la despesa subvencionable
Adjudicar el contracte de serveis de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi i formació
vinculada, a l’empresa AREAQ, SL, per import màxim de 136.104,00 € més 28.581,84 €, en concepte d’IVA, fent un
total de 164.685,83 €,, amb un termini d’execució de dos anys amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim d’un
any més, d
d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats
Adjudicar el contracte del servei per a la implantació i parametrització de diferents procediments administratius en el
marc del gestor d’expedients Firmadoc, a l’empresa Aytos Soluciones Informáticas, SL per import màxim de
90.000,00 € més 18.900,00 €, en concepte d’IVA, fent un total de 108.900,00 €, per un termini màxim de 18 mesos,
d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre l’ 1 i el 14 de març de 2018,
2018 fora de la jornada laboral
habitual de l’empleada ALR, per import de 274,81 €, corresponent a 8 hores treballades
treba
en dies laborables i 5 hores
treballades en dies no feiners (subgrup A2)
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats entre l’ 1 i el 13 de març de 2018,
20
fora de la jornada laboral
habitual de l’empleat ÀMM, per import de 325,42 €, corresponent a 10 hores treballades en dies laborables i 5 hores i
30 minuts treballades en dies no feiners (subgrup A2).

Concedir al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials, una subvenció nominativa per al finançament
finançame del projecte
Subvencions 2018_0871 Atenció i suport a les persones sense llar, anualitat 2018, per import total de 180.000,00 €, per a l’anualitat 2018, de
conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris entre el 5 i el 28 de febrer de
d 2018, fora de la jornada laboral habitual
Règim intern 2018_1148
de l’empleat AFG per import 115,62 €, corresponent a 6 hores en dies laborables (subgrup A2)
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Núm.

Data
aprovació

259

20/04/2018

260

20/04/2018

261

20/04/2018

262

20/04/2018

263

20/04/2018

264

20/04/2018

265

20/04/2018

266

20/04/2018

267

20/04/2018

268

20/04/2018

269

20/04/2018

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient Resum

Concedir a l’Associació en defensa dels drets de les dones una subvenció nominativa per al projecte
proj
Atenció a dones
Subvencions 2018_1229 que exerceixen la prostitució, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions, per import de 36.000,00 €
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 19 de març de 2018, fora de la
l jornada laboral habitual de
Règim intern 2018_1243
l’empleat MOC per import 19,27 €, corresponent a una hora treballada en dia laborable (subgrup A2)
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 19 de març de 2018, fora de
d la jornada laboral habitual de
Règim intern 2018_1244
l’empleat XST per import de 19,27 €, corresponent a una hora treballada en dia laborable. (subgrup A2)
Concedir a la Fundació Privada Oncolliga una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte
pr
Servei de
Subvencions 2018_1287 drenatge limfàtic per import de 10.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats els dies 24 i 25 de març de 2018,
2018 fora de la jornada laboral
Règim intern 2018_1333 habitual de l’emp
l’empleada NGP, per import de 119,58 €, corresponent a 4 hores i 30 minuts treballades en dies no
feiners (subgrup A1)
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut
Di
per tal que el senyor
Règim intern 2018_1497 GAB, estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària, realitzi un total de 750 hores de pràctiques acadèmiques a
l’Àrea de Protecció de la salut de Dipsalut entre els mesos d’abril i setembre de 2018
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el primer trimestre de 2018, fora de la jornada laboral
Règim intern 2018_1531 habitual de l’emplea
l’empleada CEC, per import de 125,26 €, corresponent a 6 hores i 30 minuts en dies laborables (subgrup
A2)
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual
hab
de l’empleada VSL, per
Règim intern 2018_1533
import de 163,80 €, corresponent a 8 hores i 30 minuts en horari diürn (grup A2), durant el primer trimestre de 2018
Aprovar, conforme al que preveu l’article 15.i) dels Estatuts de Dipsalut, les bases reguladores
regulador del procediment de
Règim intern 2018_1534
provisió, per concurs específic, del lloc de treball de tècnic de gestió de la XASPM i acció al territori
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el primer trimestre de 2018,
2
fora de la jornada laboral
Règim intern 2018_1545 habitual de l’empleat AM
AMP, per un import de 105,99 €,, corresponent a 5 hores i 30 minuts en dies laborables (subgrup
A2)
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el primer trimestre de 2018, fora
fo de la jornada laboral
Règim intern 2018_1571 habitual de l’empleada LAL per import de 361,44 €, corresponent a 15 hores treballades en dies laborables i 3 hores
treballades en horari nocturn (subgrup A2)
Unitat

Expedient Resum
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270

20/04/2018

271

20/04/2018

272

25/04/2018

273

25/04/2018

274

25/04/2018

275

25/04/2018

276

25/04/2018

277

25/04/2018

278

25/04/2018

279

25/04/2018

280

25/04/2018

Núm.

Data
aprovació

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el primer trimestre de 2018,
201 fora de la jornada laboral
Règim intern 2018_1577 habitual de l’empleada MVG per import de 433,58 €, corresponent a 22,5 hores treballades en dies laborables
(subgrup A2)
Concedir al Grup Editor de la Revista del Discapacitat subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament
Subvencions 2018_1583
de despeses de coordinació d’un projecte d’educació especial al municipi d’Aguacatàn, per import de 18.400,00 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campdevànol per finançar
finança les despeses derivades del
Subvencions 2017_1579 projecte Jornades esportives 2017, i minorar
minorar-la de 493,64 € a 236,01 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per finançar les despeses
Subvencions 2017_1645 derivades del projecte Foment de polítiques de salut i qualitat de vida a Avinyonet, i minorar-la
minorar de 1.317,63 € a 894,64
€
€, d’acord amb l’article
e 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedid
concedida
a a l’Ajuntament de Fontcoberta per a finançar les actuacions de lluita i
Subvencions 2017_1894 control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la
minorar de 1.880,44 € a 1.865,55 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ullastret per a finançar les actuacions de lluita i control
Subvencions 2017_2060 integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 2.485,83 € a 1.917,96 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenanç
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Planoles per a finançar actuacions de lluita i control
Subvencions 2017_2075 integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 1.000,00 € a 800,05 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Corçà, per a finançar actuacions de lluita i control
Subvencions 2017_2103 integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 1.000,00 € a 878,61 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Begur,
Begu per a les actuacions de lluita i control integrat
Subvencions 2017_2105 de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 3.670,73 € a 3.207,87 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt per a actuacions de lluita
lluit i control integrat de
Subvencions 2017_2108 plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 12.183,47 € a 12.119,58 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a actuacions
actua
de lluita i control
Subvencions 2017_2147 integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 6.299,86 € a 6.006,00 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Unitat

Expedient Resum
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281

25/04/2018

282

25/04/2018

283

25/04/2018

284

25/04/2018

285

25/04/2018

286

25/04/2018

287

25/04/2018

288

25/04/2018

289

25/04/2018

290

25/04/2018

Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Quart
Quar per a actuacions de lluita i control integrat de
minorar-la
la de 1.616,80 € a 1.583,32 €, d’acord amb l’article 30 de
Subvencions 2017_2173 plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per a actuacions de lluita i control
Subvencions 2017_2247 integrat de plagues urbanes a la demarca
demarcació de Girona, i minorar-la
la d’11.531,11
d’
€ a deu 10.986,86 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Colomers per a actuacions de lluita i control integrat de
Subvencions 2017_2278 plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
minorar-la
la de 3.459,03 € a 3.238,94 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, per a actuacions de lluita i
Subvencions 2017_2303 control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la
minorar de 1.003,48 € a 1.003,47 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Concedir a l’Ajuntament de Banyoles subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte
project “Punt de Salut Jove”,
Subvencions 2018_1142
per import de 20.000,00 €, de conformitat ambla
la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions
Aprovar l’adhesió de Dipsalut a la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc del servei
serv de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
AGAiE
2018_1501
(ACM) (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda Corredoria de Seguros, S.L, per la qual, Ferrer&Ojeda passa a tenir
la condició de Mediador de l’Organisme
Aprovar l’adhesió de Dipsalut a la prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.2015.05 D01), per un termini de 8
AGAiE
2018_1532 mesos, des de l'1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2018 i p
per
er import 13.000,00 €, IVA exclòs, més 2.730,00 €
en concepte d’IVA (2.730,00 €), que totalitzen 15.730,00 €, IVA inclòs,
incl
d’acord amb el detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes
Règim intern 2018_1586 Aprovar el complement de productivitat corresponent a l’any 2018 de la senyora Paz Horas Arias
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, el senyor PTC perquè presti els seus serveis com a auxiliar
administratiu a la secció d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida, sota la
Règim intern 2018_1606
modalitat contractual d’acumulació de tasques, amb efectes a partir del 2 de maig de 2018 i per un període de 6
mesos
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, la senyora GMC perquè presti els seus serveis com a auxiliar
Règim intern 2018_1607 administrativa a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques,
amb efectes a partir del 2 de maig d
de
e 2018 i per un període de 6 mesos
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5. Exp. 8_2018 _1841 _F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2018
El President per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 6 de juny de 2018, ha ordenat la incoació de
l’expedient de suplement de crèdit número 3SC 1/2018, ja que determinades despeses
no poden demorar-se
se fins a l’exercici següent
següent i no existeix el crèdit suficient per
atendre-les
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’acord amb la base d’execució 7a del pressupost de despeses de la Diputació de
Girona per a l’exercici 2018, el suplement de crèdit és aquella modificació del
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una
despesa específica
fica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, el suplement de
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i amb
baixa de crèdits del pressupost.
Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
opció del següent
ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
suplement de crèdit 3SC 1/2018 del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i el detall del qual és el
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació

Descripció

Import

40000

A la Diputació de GironaGirona Programa Pobresa Energètica”
Energètica

150.000,00 €

3110

46200

“Ajuts de foment municipal a Ajuntaments”

60.000,00 €

3110

48908

“Altres ajuts a ONL”

60.000,00 €

TOTAL

270.000,00 €

Org.

Prog.

Econom.

1

3110

1
1

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Aplicació

Descripció

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

270.000,00 €

TOTAL

270.000,00 €

Econòmica
87000
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Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
6. Exp. 8_2018 _1842 _F0104 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
Girona de l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2018
El President per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 6 de juny de 2018, ha ordenat la incoació de
l’expedient de crèdit extraordinari número 3CE 1/2018, ja que determinades despeses
no poden demorar-se
se fins a l’exercici següent
següent i no existeix el crèdit per atendre-les
atendre
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’acord amb la base d’execució 7a del pressupost de despeses de la Diputació
Dip
de
Girona per a l’exercici 2018, el crèdit extraordinari és aquella modificació del
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per
la qual no existeix crèdit.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
Vist l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de
crèdit extraordinari
dinari 3CE 1/2018 del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació

Descripció

Import

40001

A la Diputació de Girona-Habitatge Social

350.000,00 €

78000

Ajuts a ONL

80.000,00 €

TOTAL

430.000,00 €

Org.

Prog.

Econ.

1

3110

1

3110
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FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Aplicació

Descripció

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

430.000,00 €

TOTAL

430.000,00 €

Econòmica
87000

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions.
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.”
7. Exp. 19_2018_79_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (Pt08)
La vocal senyora Consol
Conso Cantenys recorda que va sol·licitar que s’estudiés
s’est
la
possibilitat d’incloure en aquest programa la vigilància, salvament i socorrisme a les
piscines municipals.
El president
ent respon que s’estudiarà,
s’estudiarà, però que no és senzill, atès que hi ha un gran
volum de piscines munici
cipals.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/04, de 7 de març de
2017,, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pel finançament
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de
Girona i van ser publicades en el BOP de Girona, número 53, de 16 de març de 2017.
En data 12 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de
subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges de la demarcació de Girona pe a l’any 2018, amb plena submissió a les
bases esmentades,, i va ser publicada
publicada en el BOP de Girona, número 34, de 16 de
febrer de 2018.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 8 de maig de 2018, emet un informe de valoració
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 18
sol·licituds.
Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb
les quantitats concedides als 18 ajuntaments de la demarcació de Girona que han
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presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al
que ess marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social
ial queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries
àries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions,
subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb el punt novè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018
2
ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.
Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.
Qualificadora d’acord amb
Per tot l’exposat, i a proposta del president de la Comissió Qualificadora,
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix,
confereix el Consell
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2018, les subvencions
pels conceptes
ceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Disposar la despesa, per un total de sis-cents
cents mil euros (600.000,00 €)amb càrrec
a l’aplicació 5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i
socorrisme, del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
( tps://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
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La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 16 d’octubre de 2018.
Quart. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler)
(e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’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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Annex I
Núm. general
d'Absis

Ajuntament

CIF

Objecte

Base
subvencionable

Coeficient
valoració

de

Import final

%Import
atorgat
/import sol·licitat

Resultat
del
coeficient tècnic a
partir dels criteris
valorats
4_2018_1693_
X0203E02

Blanes

P1702600F

4_2018_1631_
X0203E02

Cadaqués

P1703500G

4_2018_1354_
X0203E02

Calonge

P1703800A

4_2018_1581_
X0203E02

Castelló
d'Empúries

P1705200B

4_2018_1686_
X0203E02

Castell-Platja
d'Aro

P1705300J

4_2018_1668_
X0203E02

Colera

P1705900G

4_2018_1211_
X0203E02

L’Escala

P1706800H

4_2018_1143_
X0203E02

Llançà

P1709900C

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

215.645,57 €

0,96

51.177,16 €

23,73%

26.300,00 €

0,54

4.000,00 €

15,21%

182.000,00 €

0,96

43.192,37 €

23,73%

153.345,43 €

0,88

20.000,00 €

13,04%

291.973,94 €

0,96

69.291,46 €

23,73%

17.847,50 €

0,22

1.963,23 €

11,00%

177.007,34 €

0,90

39.382,04 €

22,25%

50.000,00 €

0,88

10.877,21 €

21,75%
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4_2018_1311_
X0203E02

Lloret de Mar

P1710200E

4_2018_1665_
X0203E02

Palafrugell

P1712400I

4_2018_1662_
X0203E02

Palamós

P1712500F

4_2018_1667_
X0203E02

Pals

P1713200B

4_2018_1562_
X0203E02

El Port de la
Selva

P1714900F

4_2018_1573_
X0203E02

Roses

P1716100A

4_2018_1633_
X0203E02

Sant Feliu de
Guíxols

P1717000B

4_2018_1404_
X0203E02

Sant
Pere
Pescador

P1718700F

4_2018_1206_
X0203E02

Torroella
Montgrí

P1721200B

4_2018_1604_
X0203E02

Tossa de Mar

de

P1721500E

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

370.000,00 €

0,93

85.064,64 €

22,99%

130.300,37 €

0,78

25.124,92 €

19,28%

145.055,00 €

0,90

32.273,02 €

22,25%

74.531,96 €

0,90

16.582,48 €

22,25%

40.246,00 €

0,92

9.153,24 €

22,74%

329.292,61 €

0,88

71.635,63 €

21,75%

91.991,92 €

0,96

21.831,59 €

23,73%

135.000,00 €

0,73

24.362,45 €

18,05%

173.000,00 €

0,90

38.490,45 €

22,25%

144.000,00 €

1,00

35.598,11 €

24,72%

600.000,00 €
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8. Exp. 19_2018_182_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar despeses
d’intervencions terapèutiques a la demarcació de Girona (SOI)
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc el
dia 7 de març de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions
a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions
terapèutiques
es i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 6 de febrer de 2018, aprova la convocatòria de
subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per a la realització
d’intervencions terapèutiques a la demarcació
demarcació de Girona per a l’any 2018 i el 13 de
febrer es publica al BOPG núm. 31.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 11 de maig de 2018, emet un informe de
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han
presentat 37 sol·licituds.
icituds.
Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb
les quantitats concedides a les 37 entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona que han presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma, l’objecte de
d les
quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores com a objecte
subvencionable.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
d
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
Els beneficiaris estant al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social d’acord amb els certificats extrets.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb el punt desè de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.
Atès que de conformitat amb el punt
punt desè de les Bases reguladores el president de
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.
Per tot l’exposat, i a proposta del
del president de la Comissió Qualificadora,
Qualificadora d’acord amb
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix
onfereix, el Consell
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
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Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a projectes d’intervencions terapèutiques a la
demarcació de
e Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen,
tenint en compte les puntuacions indicades en la Taula 1.
Segon. Disposar la despesa, per un total de noranta mil euros (90.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació 4/3110/48900 Programa econòmic promoció salut i qualitat de vida
per a ONL del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
(https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores
reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 18 de setembre de 2018.
Quart. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler)
(e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’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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Taula 1 Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria
Nº
Expedient
general
Absis

Entitat

Projecte

Determinan
ts de la
salut
10

Treball
multidiscip
linari
10

Cofinanç
ament
10

Qualitat
Memòri Total
tècnica
a
punts
/idoneït
anterior (màxim
at
50)
10

7

7

4

6

8

32

10

2018/862

Associació Teatral i Social el
Trampolí

Atenció especialitzada a usuaris
amb discapacitat i dependència al
Baix Empordà.

2018/985

Associació Família i Salut
Mental
de
Girona
i
Comarques

Cuidem al cuidador

9

6

4

6

5

30

2018/1044

Fundació Privada Les Vetes

Dansaterapia Transpersonal per a
la integració i millora de la qualitat
de vida de les persones grans
ingressades en centres residencials

8

8

4

7

6

33

2018/1052

Fundació
Privada
Amistat Cheshire FP

Teràpia Assistida amb Gossos

10

8

4

7

7

36

2018/1112

Associació Emad Sant Feliu

Servei de Psicoestimulació (SPE)

9

5

4

5

5

28

2018/1135

AECC Catalunya Contra el
Càncer

Atenció Psicooncològica per a
malalts oncològics i familiars a la
seu de l'entitat

8

6

4

5

6

29

Llars

Coeficient

20

0,6

0,6

0,7

0,7

0,5

0,6

Teràpia assistida amb gossos per a
persones
amb
discapacitat
intel·lectual

8

8

4

6

7

33

Salut, exercici físic i Discapacitat
intel·lectual: programa per prevenir
malalties cròniques. PDS?

8

7

4

8

6

33

Psicoestimulació i grups de suport

8

7

7

9

7

38

8

7

5

6

8

34

8

8

4

8

6

34

Intervencions terapèutiques per a la
millora de la qualitat de vida

8

8

5

7

6

34

Equinoteràpia per a persones amb
Trastorn de l'Espectre Autista

8

8

4

8

6

34

2018/1236

Entretemps Associació pel
desenvolupament social i
cultural de gent necessitada

Tallers d'escriptura terapèutics

9

7

6

9

5

36

2018/1239

Fundació Roses contra el
Càncer, F.P.

Atenció psicosocial als malalts de
càncer de Roses, supervivents i
familiars.

8

9

7

9

8

41

2018/1195

Fundació Privada Montilivi

2018/1196

Fundació
Elna
diversitat funcional

2018/1210

Fundació Tulelar Fadesia
(Suport per a l'Alzheimer)

2018/1217

Associació d'Ajut als Malalts
Alzheimer i Afectats AMA

2018/1223

Associació
Xaropclown

2018/1224

Grup
Iris
Ass.
D'Empordaneses Afectades
de Càncer de Mama

2018/1233

Fundació
Autisme
Casadevall, F.P.

de

per

la

Pallassos

Mas

Programes d'atenció a malalts
d'Alzheimer i famílies (tallers
estimulació cognitiva)
Pallassos terapèutics al geriàtric
2018

21

0,7

0,7

0,8

0,7
0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

2018/1252

Associació de Cardiopaties
Congènites AACIC

2018/1254

Fundació Somni dels Nens

2018/1255

Associació
d'Agorafòbics

Intervencions terapèutiques per la
millora de la qualitat de vida dels
nens i joves amb cardiopaties i els
seus familiars
Programa de suport per a famílies
de nens prematurs i amb altres
patologies i per a mares gestants,
hospitalitzats

8

10

9

9

8

44

8

7

6

8

7

36

Grup d'Ajuda Mútua per trastorn
d'Agorafòbia

8

6

4

6

6

30

2018/1268

Associació de Diabètics de
Catalunya

Assessorament,
Educació
i
Formació per a persones amb
Diabetis tipus I i II

7

7

4

6

3

27

2018/1294

Associació de Minusvàlids
Físics Associats

Suport domiciliari a persones amb
discapacitat física per la millora de
la seva qualitat de vida

9

7

10

7

7

40

2018/1298

Fundació
Juvanteny

Servei de Reparació Terapèutica
per a Infants i Joves Víctimes de
Maltractaments i/o Abús sexual

9

7

10

7

8

41

2018/1309

Fundació
Barcelonabeta
Brain Research CE

Grups Terapèutics per a Cuidadors
de Malalts d’Alzheimer

9

8

4

8

5

34

Gironina

Concepció

22

0,9

0,7

0,6

0,5

0,8

0,9

0,7

2018/1315

Fundació
Cerdanya

2018/1317

Tallers

de

la

Entendre'ns per millorar

10

7

4

8

7

36

Associació Tirita Clown

Tirita Clown Pallasses d'Hospital
(Palamós)

9

8

5

7

0

29

2018/1336

Fundació Privada Oncolliga
Girona

Fisioteràpia a domicili per malalts
de càncer en fase pal·liativa

7

7

4

6

7

31

2018/1338

Fundació Privada de Serveis
Assistencials de la Garrotxa

Teràpia assistida amb cavalls

9

9

4

7

5

34

2018/1385

Associació Lluito per tu

Teràpies d'estimulació per a infants
amb pluridiscapacitat

9

8

4

7

8

36

2018/1398

Viu Autisme

Activitat piscina

9

7

4

8

5

33

2018/1399

Fundació Privada Drissa

Persona usuària experta (per a
persones que pateixen problemes
de salut mental severs)

8

6

7

7

7

35

2018/1411

Associació per la Salut
Familiar
i
Comunitària
Ventijol

Corriol. Programa d'intervenció
psicoterapèutica a persones amb
algun/s trastorn/s de salut mental

8

8

4

5

6

31

23

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

2018/1419

Fundació Privada Resilis

Benestar físic i emocional a través
del ioga i la meditació als serveis
residencials de la Fundació Resilis

9

7

4

6

7

33

2018/1423

Fundació Privada Astres

Benestar físic i emocional per a
persones
amb
discapacitat
intel·lectual

9

7

4

6

7

33

2018/1433

Associació Resitua't

Programa Espai

10

7

4

7

9

37

2018/1436

Servei de suport al dol de
Girona

Acompanyament, teràpia i suport al
dol

9

8

8

7

6

38

2018/1439

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

Equinoteràpia per a persones amb
discapacitat intel·lectual

8

7

4

7

9

35

2018/1453

ONG El Bon Samarità

Acompanyament
i
suport
persones
en
situació
vulnerabilitat social

9

8

4

7

4

32

2018/1461

Integra
Associació
de
Discapacitats Intel·lectuals

Programa d'activitats terapèutiques
per a persones amb discapacitat
intel·lectual

9

10

4

10

5

38

a
de

24

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,6

0,8

Annex I

NIF

Projecte

Base
subvencionab
le corregida

Puntu
ació

Atorgat final

%
atorgat/b
ase
subvenci
onable

2018/862

Associacio
Teatral i Social el
Trampolí

G17654989

Atenció especialitzada a
usuaris amb discapacitat
i dependència al Baix
Empordà.

5.750,00 €

32

1.930,06 €

33,57%

2018/985

Associacio
Família i Salut
Mental de Girona
i Comarques

G17557661

Cuidem al cuidador

6.550,00 €

30

2.198,59 €

33,57%

7.803,23 €

33

2.797,19 €

35,85%

4.400,00 €

36

1.723,07 €

39,16%

Nº
Expedient
Gral.
Absis

Entitat

2018/1044

Fundació Privada
Les Vetes

G17293150

Dansaterapia
Transpersonal per a la
integració i millora de la
qualitat de vida de les
persones
grans
ingressades en centres
residencials

2018/1052

Fundació Privada
Llars
Amistat
Cheshire FP

G08593188

Teràpia Assistida amb
Gossos

Conceptes
no
subvencionables

25

2018/1112

Associació Emad
Sant Feliu

G17670753

Servei
de
Psicoestimulació (SPE)

12.100,00 €

28

1.997,99 €

16,51%

G28197564

Atenció Psicooncològica
per a malalts oncològics
i familiars a la seu de
l'entitat

13.000,00 €

29

2.397,59 €

18,44%

G55121891

Teràpia assistida amb
gossos per a persones
amb
discapacitat
intel·lectual

12.100,00 €

33

2.797,19 €

23,12%

19.633,12 €

33

2.797,19 €

14,25%

2018/1135

AECC Catalunya
Contra el Càncer

2018/1195

Fundació Privada
Montilivi

2018/1196

Fundació Elna per
la
diversitat
funcional

G55175624

Salut, exercici físic i
Discapacitat
intel·lectual: programa
per prevenir malalties
cròniques. PDS?

2018/1210

Fundació Tulelar
Fadesia (Suport
per a l'Alzheimer)

G17348426

Psicoestimulació i grups
de suport

13.352,29 €

38

3.196,79 €

23,94%

2018/1217

Associació d'Ajut
als
Malalts
Alzheimer
i
Afectats AMA

G17468117

Programes d'atenció a
malalts d'Alzheimer i
famílies
(tallers
estimulació cognitiva)

28.503,04 €

34

2.797,19 €

9,81%

2018/1223

Associacio
Pallassos
Xaropclown

G17882564

Pallassos terapèutics al
geriatric 2018

6.000,00 €

34

2.349,64 €

39,16%

de

26

2018/1224

Grup Iris Ass.
D'Empordaneses
Afectades
de
Càncer de Mama

2018/1233

2018/1236

2018/1239

G55169262

Intervencions
terapèutiques per a la
millora de la qualitat de
vida

6.960,00 €

34

2.725,58 €

39,16%

Fundació Autisme
Mas Casadevall,
F.P.

G58434994

Equinoterapia per a
persones amb Trastorn
de l'Espectre Autista

10.716,28 €

34

2.797,19 €

26,10%

Entretemps
Associació
pel
desenvolupament
social i cultural de
gent necessitada

G17945965

Tallers
terapèutics

6.452,00 €

36

2.526,65 €

39,16%

G17569443

Atenció psicosocial als
malalts de càncer de
Roses, supervivents i
familiars.

45.505,02 €

41

3.596,39 €

7,90%

Despesa
Administrativa
novembre
i
desembre 2017 i
gener 2018: 4.755,39

G60605318

Intervencions
terapèutiques per la
millora de la qualitat de
vida dels nens i joves
amb cardiopaties i els
seus familiars

24.100,00 €

44

3.596,39 €

14,92%

Material
400,00 €

G62149562

Programa de suport per
a famílies de nens
prematurs i amb altres
patologies i per a mares

32,91%

Serveis externs de
suport
al
desenvolupament de
l'activitat : 1.500,00 €

Fundació Roses
contra el Càncer,
F.P.

2018/1252

Associació
Cardiopaties
Congènites
AACIC

de

2018/1254

Fundació Somni
dels Nens

d'escriptura

8.500,00 €

36

2.797,19 €

27

d'oficina:

gestants, hospitalitzats

2018/1255

Associació
Gironina
d'Agorafòbics

2018/1268

Associació
Diabètics
Catalunya

2018/1294

Associació
de
Minusvàlids Físics
Associats

G17529629

Grup d'Ajuda Mútua per
Transtorn d'Agorafòbia

4.854,06 €

30

1.629,33 €

33,57%

G60219763

Assessorament,
Educació i Formació per
a
persones
amb
Diabetis tipus I i II

8.900,00 €

27

1.997,99 €

22,45%

G17053208

Suport
domiciliari
a
persones
amb
discapacitat física per la
millora de la seva
qualitat de vida

30.851,00 €

40

3.196,79 €

10,36%

2018/1298

Fundació
Concepció
Juvanteny

G62207899

Servei de Reparació
Terapèutica
per
a
Infants i Joves Víctimes
de Maltractaments i/o
Abús sexual

33.500,00 €

41

3.196,79 €

9,54%

2018/1309

Fundació
Barcelonabeta
Brain
Research
CE

G65895401

Grups Terapèutics per a
Cuidadors de Malalts
d’Alzheimer

7.619,00 €

34

2.797,19 €

36,71%

de
de

Equipaments: 300,00
€;
Compres
Generals: 200,00€

28

2018/1315

Fundació Tallers
de la Cerdanya

G17656968

Entendre'ns per millorar

1.410,00 €

36

799,23 €

56,68%

2018/1317

Associació
Clown

G55255616

Tirita Clown Pallasses
d'Hospital (Palamós)

14.500,00 €

29

2.397,59 €

16,54%

2018/1336

Fundació Privada
Oncolliga Girona

G17808098

Fisioteràpia a domicili
per malalts de càncer en
fase pal·liativa

42.500,00 €

31

2.397,59 €

5,64%

2018/1338

Fundació Privada
de
Serveis
Assistencials de
la Garrotxa

G17535055

Teràpia assistida amb
cavalls

5.698,00 €

34

2.231,38 €

39,16%

2018/1385

Associació Lluito
per tu

G55200018

Teràpies d'estimulació
per a infants amb
pluridiscapacitat

10.000,00 €

36

2.797,19 €

27,97%

2018/1398

Viu Autisme

G55156152

Activitat piscina

1.700,00 €

33

799,23 €

47,01%

G17588047

Persona usuària experta
(per a persones que
pateixen problemes de
salut mental severs)

21.337,42 €

35

2.797,19 €

13,11%

2018/1399

Tirita

Fundació Privada
Drissa

Gestió: 600,00 €

29

2018/1411

2018/1419

Associació per la
Salut Familiar i
Comunitària
Ventijol

Fundació Privada
Resilis

G60515707

Corriol.
Programa
d'intervenció
psicoterapèutica
a
persones amb algun/s
trastorn/s
de
salut
mental

11.887,00 €

31

2.397,59 €

20,17%

G17925215

Benestar
físic
i
emocional a través del
ioga i la meditació als
serveis residencials de
la Fundació Resilis

6.655,00 €

33

2.606,14 €

39,16%

3.800,74 €

33

1.488,40 €

39,16%

2018/1423

Fundació Privada
Astres

G17695768

Benestar
físic
i
emocional
per
a
persones
amb
discapacitat intel·lectual

2018/1433

Associació
Resitua't

G55139448

Programa Espai

2.000,00 €

37

895,10 €

44,76%

2018/1436

Servei de suport
al dol de Girona

G17625526

Acompanyament,
teràpia i suport al dol

7.716,69 €

38

3.196,79 €

41,43%

2018/1439

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

G17662495

Equinoteràpia per a
persones
amb
discapacitat intel·lectual

4.500,00 €

35

1.762,23 €

39,16%
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2018/1453

ONG
El
Samarità

2018/1461

Integra
Associació
Discapacitats
Intel·lectuals

Bon

de

G17618307

Acompanyament
i
suport a persones en
situació de vulnerabilitat
social

15.850,00 €
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2.397,59 €

15,13%

G17035445

Programa
d'activitats
terapèutiques
per a
persones
amb
discapacitat intel·lectual

11.000,00 €

38

3.196,79 €

29,06%
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9. Exp. 19_2018_183_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar despeses de
projectes de promoció de la salut a la demarcació de Girona (SOP)
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc el
dia 7 de març de 2017 va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions
terapèutiques i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 6 de febrer de 2018, aprova la convocatòria de
subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes
de promoció de la salut a la demarcació de Girona per a l’any 2018 i el 13 de febrer es
publica al BOPG núm. 31.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 11 de maig de 2018, emet un informe de
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han
presentat
resentat 43 sol·licituds.
Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb
les quantitats concedides a les 41 entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona que han presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma,
forma, l’objecte de les
quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores com a objecte
subvencionable. En el mateix informe de valoració consten les sol·licituds
desestimades, amb indicació del motiu.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions,
subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
Els beneficiaris estant al corrent
corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social d’acord amb els certificats extrets.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat
conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb el punt desè de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.
Atès que de conformitat amb el punt desè de les bases reguladores el president de
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.
Per tot l’exposat, i a proposta del
d president
ident de la Comissió Qualificadora,
Qualificadora d’acord amb
les competències que li confereixen els Estatuts de Dipsalut,, el Consell Rector aprova,
per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a projectes d’intervencions terapèutiques a la
demarcació de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen,
tenint en compte les puntuacions indicades en la Taula 1.
Segon.. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent deu mil euros (110.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació 4/3110/48900 Programa econòmic promoció salut i qualitat de vida
per a ONL del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible
disponibl a la
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut),
(
), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 18 de setembre de 2018.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e(e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’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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Taula 1 Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria

QualiContin- Públic DetermiInnoHpV SOC
tat
gut
diana nants
vació
tècnica
15
10
15
15
15
10
10

Coherència
global

10

15

15

15

10

9

10

10

94

1

Tallers de salut i
de alimentació
11
conscient

14

14

12

8

7

6

7

79

1

Programa
d'entrenament de
Associació
la memòria (PEM)
8
2018/1110 Emad Sant Feliu preventiu per a la
malaltia
d'Alzheimer

10

10

4

5

5

5

5

52

0,5

La convivència i
Ampa Ceip La
l'esport: un estil 8
2018/1139 Farga
de vida

15

14

13

7

8

7

7

79

1

Gimnàstica
Associació Clau
manteniment
2018/1146 de Sol
suau

15

9

5

5

5

5

5

58

0,6

Nº
Expedient
Entitat
general
Absis

Projecte

Associació
2018/1092 Resitua't

Escola XXI

Caritas
Diocesana
2018/1032
Girona

10

Entrevista

Valoració
Total
Coefi-cient

20

de
9

34

Club
Bàsquet Apropa't
2018/1156 Banyoles
Bàsquet

al

11

11

9

4

5

5

5

58

0,6

Federació
Setmana
Catalana
Catalana de la
8
2018/1186 d'Entitats contra Prevenció
del
el Càncer
Càncer 2017

9

9

5

4

5

5

5

50

0,5

AECC Catalunya Menjar
2018/1194 Contra el Càncer divertit

8

10

10

4

5

5

5

5

52

0,5

8

15

10

6

5

5

5

5

59

0,7

Promoció de la
salut i d'hàbits
saludables per a 8
la millora de la
qualitat de vida

12

12

12

6

5

6

6

67

0,9

Projecte
Promoció
de
Associació
pel
Natura Respira Salut
3.0.
Escola Desenvolupament 8
2018/1245
Europea
de Sostenible,
seguint
les
Respiració
directrius
de
Declaració
de

11

11

11

6

7

6

6

66

0,8

Associació
Família i Salut
Esport
Mental
de
2018/1225
Mental
Girona
i
Comarques
Grup Iris Ass.
D'Empordaneses
afectades
de
2018/1231
Càncer
de
mama

bé

i

és

Salut

8

35

Xangai de l'OMS

Associació
Cardiopaties
2018/1246 Congènites
AACIC

Promoció d'hàbits
saludables en les
persones
amb 8
cardiopatia
congènita

12

12

11

7

6

6

6

68

0,9

15

11

11

5

5

5

5

69

0,9

Federació
Catalana
Hospisport:
d'Esports
de
Activitats Físiques 7
2018/1290 Persones amb
Saludables
Discapacitat
Física

15

11

11

5

5

5

5

64

0,8

Fundació
Síndrome
de Per
una
2018/1295 Down de Girona Saludable
i Comarques

8

15

12

12

6

5

6

6

70

0,9

11

14

14

12

8

7

6

7

79

1

Federació
Esportiva
Catalana
2018/1267
Paralítics
Cerebrals

dels Fent Salut 2018

Fundació Servei
Gironí
de
Porta d'Accés
2018/1314 Pedagogia
Social

vida

12

36

Suport
a
persones
Associació
de
trasplantades
Transplantats
hepàtiques i les 5
2018/1319 Hepàtics
de
seves
famílies,
Catalunya
sensibització
i
promoció

10

10

8

4

3

5

5

50

0,5

Associació
Socioeducativa
2018/1320
Nousol

Projecte
Goig,
Oci a favor de la 10
Salut Mental

13

11

11

8

8

7

7

75

1

Associació
Gironina
Prevenció
2018/1330 ajuda
a
enfermetats
cor (Gicor)

Prevenció
i
promoció de la
salut
cardiovascular
8
coronària entre la
població. Serveis
d'atenció
a
malalts del cor

10

10

4

4

5

5

5

51

0,5

Programa
de
prevenció
del
Fundació
consum de tabac 9
Privada
2018/1335
Oncolliga Girona entre els joves de
1r d'ESO

12

9

7

5

5

6

6

59

0,7

Fundació
Privada
2018/1340
Vetes

15

10

12

7

9

7

7

78

1

de
i
les
del

les Viu l'estiu en gran 11

37

Hàbits saludables
Fundació
i promoció de la
Autisme
Mas
8
2018/1348
salut a persones
Casadevall
amb TEA

15

11

8

6

6

8

8

70

0,9

Altrart,
Associació
2018/1352
d'Artteràpia Olot

Salut-Integració
Emocional
a
l'escola. Projecte
d'Artteràpia
a 11
l'escola
Joan
Maragall
de
Santa Pau

11

9

12

12

8

8

8

79

1

Associació per a
la rehabitació de
les
persones
2018/1353
amb
malaltia
mental

Capacita't
Acompanyament
integral per a
13
persones
amb
problemes
de
salut mental

14

12

12

7

6

6

6

76

1

12

13

13

11

8

6

8

8

79

1

Associació Grup
Fem Dissabte a la
Amics
Garrotxa
tot 10
2018/1367 Senderistes Gas
caminant
Mountain

11

10

11

7

6

6

6

67

0,9

Fundació
2018/1378 Privada Montilivi

15

11

11

6

6

6

6

72

1

Escola de Futbol
Saltem al camp
2018/1363 Ter-Brugent

Itineraris Inclusius
11
a la comunitat

38

Fundació
Privada
2018/1380 Minusvàlids
Físics Associats

Associació
Contra
2018/1381 Anorèxia i
Bulímia

Promoció
de
l'activitat física i
13
l'esport des del
CAI-MIFAS

Quan
no
t'
agrades
emmalalteixes.
la Promoció de la
8
la salut i prevenció
dels trastorns de
conducta
alimentària

14

13

12

7

6

6

6

77

1

11

11

9

4

5

5

5

58

0,6

Fundació
Privada per a
Disminuïts
2018/1396 Psíquics de la
Comarca del Pla
de l'Estany

Envelliment
sa!
Per a persones
8
amb discapacitat
intel·lectual

12

12

9

5

5

5

5

61

0,7

Fundació
201871402 Privada Drissa

Alimenta la teva
8
salut

12

12

9

5

5

5

5

61

0,7

Centro
Asistencial
2018/1421
Canaan

Hàbits nous, Vida
13
nova: continuació

14

14

12

7

6

6

6

78

1

Fundació
2018/1427 Privada Astres

SaludableMENT

12

12

12

6

6

6

6

72

1

12

39

Associació Casal
dels Infants per
projecte Melissa
2018/1429 Acció Social als
Barris
Associació
2018/1431 Tirabuixó
Associació
Mares
2018/1441 Lactància
Criança
Esplais de
2018/1444 Garrotxa

12

13

14

12

8

6

6

6

77

1

Projecte Tirabuixó 12

12

12

12

9

8

7

7

79

1

12

10

9

8

8

6

6

67

0,9

12

14

14

9

7

8

7

7

78

1

Pilot:
al 10

12

14

11

6

6

5

5

69

0,9

13

12

10

5

5

5

5

63

0,8

15

12

9

7

7

7

7

74

1

Suport
a
la
en
lactància materna 8
i
i criança d'infants

la Esplai
Garbuix

Programa
Consell Esportiu
Tothom
2018/1448 de la Cerdanya
Campus
Associació Dona
Dóna.
Grup
recolzament
a
2018/1449 l'alletament
matern de l'Alt
Empordà

Diari

Grup
de
Recolzament
a
l'Alletament
8
Matern de l'Alt
Empordà

Integra.
Lleure
per
a
amb 10
de persones
2018/1451 Associació
discapacitats
discapacitat

40

intel·lectuals

18/1658

intel·lectual

Escenaris
Cursos de teatre
Especials,
per a persones en
Associació
12
risc
d'exclusió
sense afany de
social
lucre

12

12

12

8

9

7

7

79

41

1

Annex I
Nº
Expedient
Gral. Absis

Puntuació

Atorgat final

% atorgat/
base
subvencionable

Entitat

NIF

Projecte

Base
subvencionable corregida

2018/1092

Associació
Resitua't

G55139448

Escola XXI

29.940,53 €

94

20.000,00 €

66,80%

2018/1032

Caritas Diocesana
R1700016G
de Girona

Tallers
de
salut
alimentació conscient

7.220,00 €

79

3.443,18 €

47,69%

2018/1110

Associació
Sant Feliu

G17670753

Programa d'entrenament
de la memòria (PEM)
12.200,00 €
preventiu per a la
malaltia d'Alzheimer

52

1.470,24 €

12,05%

2018/1139

Ampa
Farga

G17962424

La convivència i l'esport:
3.328,80 €
un estil de vida

79

1.604,63 €

48,20%

2018/1146

Associació Clau de
G55056014
Sol

Gimnàstica
manteniment suau

3.738,89 €

58

688,64 €

18,42%

2018/1156

Club
Bàsquet
G17248600
Banyoles

Apropa't al Bàsquet

3.500,00 €

58

688,64 €

19,68%

Emad

Ceip

La

i

de

Conceptes
subvencionables

no

Material esportiu: 1.500,00€

42

2018/1186

2018/1194

2018/1225

2018/1231

2018/1245

2018/1246

Federació
Catalana d'Entitats G62599212
contra el Càncer

Setmana Catalana de la
Prevenció del Càncer 11.300,00 €
2017

50

1.361,78 €

12,05%

AECC Catalunya
G28197564
Contra el Càncer

Menjar bé és divertit

5.900,00 €

52

711,02 €

12,05%

Associació Família
i Salut Mental de
G17557661
Girona
i
Comarques

Esport i Salut Mental

2.970,00 €

59

701,52 €

23,62%

Grup
Iris
Ass.
D'Empordaneses
G55169262
afectades
de
Càncer de mama

Promoció de la salut i
d'hàbits saludables per a
3.650,00 €
la millora de la qualitat de
vida

67

1.425,17 €

39,05%

Associació Natura
Respira
3.0.
G55164966
Escola Europea de
Respiració

Projecte Promoció de
Salut
pel
Desenvolupament
5.200,00 €
Sostenible, seguint les
directrius de Declaració
de Xangai de l'OMS

66

1.604,25 €

30,85%

Associació
Cardiopaties
G60605318
Congènites AACIC

Promoció
d'hàbits
saludables
en
les
20.100,00 €
persones
amb
cardiopatia congènita

68

2.065,91 €

10,28%

Material tennis: 100,00 €;
Material piscina: 40,00€

Transport
conferenciant:
1.000,00 €; Sou comunity
manager:
2.000,00
€;
Gestoria: 300,00 €

43

2018/1267

2018/1290

2018/1295

2018/1314

2018/1319

2018/1320

2018/1330

Federació
Esportiva Catalana
G60121043
dels
Paralítics
Cerebrals

Fent Salut 2018

21.000,00 €

69

2.410,23 €

11,48%

Material: 1.000,00€; Altres
despeses: 500,00 €

Federació
Catalana d'Esports
G58165127
de Persones amb
Discapacitat Física

Hospisport:
Activitats
16.237,00 €
Físiques Saludables

64

2.754,54 €

16,96%

Subministraments: 600,00 €;
Altres despeses: 89,00 €

Fundació
Síndrome
de
G17349135
Down de Girona i
Comarques

Per una vida Saludable

12.568,00 €

70

3.098,86 €

24,66%

Fundació
Servei
Gironí
de G17148693
Pedagogia Social

Porta d'Accés

17.296,00 €

79

3.443,18 €

19,91%

Associació
Transplantats
Hepàtics
Catalunya

G61003273

Suport
a
persones
trasplantades hepàtiques
5.700,00 €
i les seves famílies,
sensibilització i promoció

50

688,64 €

12,08%

G17989781

Projecte Goig, Oci a
10.008,50 €
favor de la Salut Mental

75

3.443,18 €

34,40%

Associació
Gironina
de G17361650
Prevenció i ajuda a
les enfermetats del

Prevenció i promoció de
la salut cardiovascular
19.000,00 €
coronària
entre
la
població.
Serveis
d'atenció a malalts del

51

1.721,59 €

9,06%

Associació
Socioeducativa
Nousol

de
de

Desplaçaments: 500,00€

Comunicacions: 550,00 €;
Despeses indirectes: 181,50
€

44

cor (Gicor)

cor

2018/1335

Fundació Privada
G17808098
Oncolliga Girona

Programa de prevenció
del consum de tabac
18.000,00 €
entre els joves de 1r
d'ESO

59

2.410,23 €

13,39%

2018/1340

Fundació
les Vetes

Viu l'estiu en gran

78

3.443,18 €

33,96%

2018/1348

2018/1352

2018/1353

Privada

G17293150

10.137,94 €

Fundació Autisme
G58434994
Mas Casadevall

Hàbits
saludables
i
promoció de la salut a 13.894,59 €
persones amb TEA

70

3.098,86 €

22,30%

Altrart, Associació
G55121941
d'Artteràpia Olot

Salut-Integració
Emocional a l'escola.
Projecte d'Artteràpia a 9.030,00 €
l'escola Joan Maragall de
Santa Pau

79

3.443,18 €

38,13%

Associació per a la
rehabilitació de les
G08631574
persones
amb
malaltia mental

Capacita't
Acompanyament integral
per a persones amb 11.864,60 €
problemes
de
salut
mental

76

3.443,18 €

29,02%

Arpuba-Compra i serigrafiat
samarretes: 1.000,00 €;
P&E Compra i seriegrafiat
samarretes: 1.500,00 €

Roba d'esport: 600,00 €;
Alimentació: 8.000,00 €;
Material fungible: 250,00 €:
Transport: 30,00 €; Gestió:
239,86 €
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2018/1363

2018/1367

2018/1378

2018/1380

2018/1381

2018/1396

201871402

Escola de Futbol
G17933037
Ter-Brugent

Saltem al camp

2.962,00 €

79

1.427,82 €

48,20%

Associació
Grup
Amics Senderistes G55264428
Gas Mountain

Fem Dissabte a la
5.600,00 €
Garrotxa tot caminant

67

2.186,56 €

39,05%

Fundació
Montilivi

G55121891

Itineraris Inclusius a la
22.000,00 €
comunitat

72

3.443,17 €

15,65%

Fundació Privada
Minusvàlids Físics G17378704
Associats

Promoció de l'activitat
física i l'esport des del 15.513,00 €
CAI-MIFAS

77

2.754,54 €

17,76%

Associació Contra
la Anorèxia i la G60259983
Bulímia

Quan no t' agrades
emmalalteixes. Promoció
de la salut i prevenció 9.000,00 €
dels
trastorns
de
conducta alimentària

58

1.561,83 €

17,35%

Fundació Privada
per a Disminuïts
Psíquics de la G17662495
Comarca del Pla
de l'Estany

Envelliment sa! Per a
persones
amb 6.550,00 €
discapacitat intel·lectual

61

1.547,12 €

23,62%

Despeses de transport,
carburant i material divers:
450,00 €

Fundació
Drissa

Alimenta la teva salut

61

2.410,23 €

13,88%

Desplaçaments: 400,00 €

Privada

Privada

G17588047

17.359,08 €

Remuneració
2.000,00 €

46

coordinador:

2018/1421

Centro Asistencial
G61242228
Canaan

Hàbits nous, Vida nova:
10.234,00 €
continuació

78

3.443,17 €

33,64%

2018/1427

Fundació
Astres

G17695768

SaludableMENT

15.722,36 €

72

3.443,17 €

21,90%

Associació Casal
dels Infants per
G08828998
Acció Social als
Barris

projecte Melissa

7.004,16 €

77

3.376,32 €

48,20%

Associació
Tirabuixó

Projecte Tirabuixó

9.832,80 €

79

3.443,17 €

35,02%

67

344,32 €

52,97%

78

3.098,86 €

3,92%

2018/1429

2018/1431

Privada

G55280721

Associació Mares
en Lactància i G55122725
Criança

Suport a
materna
d'infants

2018/1444

Esplais
Garrotxa

Esplai Diari Garbuix

2018/1448

Consell
Esportiu
V17406802
de la Cerdanya

Programa Pilot: Tothom
2.000,00 €
al Campus

69

780,91 €

39,05%

Associació Dona
Dóna.
Grup G55085583
recolzament
a
l'alletament matern

Grup de Recolzament a
l'Alletament Matern de 2.330,00 €
l'Alt Empordà

63

688,64 €

29,56%

2018/1441

2018/1449

de

la

G17283979

la
i

lactància
criança 650,00 €

79.147,51 €

Disseny logo: 363,00 €;
Desplaçaments: 634,20 €

Material: 300,00 €
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de l'Alt Empordà

2018/1451

18/1658

Integra. Associació
de
discapacitats G17035445
intel·lectuals

Lleure per a persones
amb
discapacitat 36.000,00 €
intel·lectual

74

3.443,17 €

9,56%

Escenaris
Especials,
G55291751
Associació sense
afany de lucre

Cursos de teatre per a
persones
en
risc 44.000,00 €
d'exclusió social

79

3.443,17 €

7,83%
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Annex II
Núm. Expedient

Entitat

NIF

Projecte

Import
sol·licitat

Motius desestimació

2018/1300

Associació de Sordcecs
de Catalunya

G65149601

Cap de setmana al Port
de la Selva

3.500,00 €

Incompleix Punt 3 convocatòria (tenir seu o delegació
a les comarques de Girona)

Cub Esportiu Banyoles

G17249509

Jornades formatives de
la promoció de la salut i
d'hàbits saludables

1.000,00 €

No compleix Base 1 (objecte de la subvenció )

2018/1467
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10. Exp. 19_2018_185_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona
per a la realització de projectes de cooperació internacional al
desenvolupament (COOP)
El vocal senyor Lluc Salellas reclama que es doni suport o es busqui ajudar d’alguna
d’
manera les associacions que presenten projectes en aquesta línia,
línia per així evitar que
hagi un nombre tant elevat de sol·licituds desestimades.
La gerent respon que, tot i estar d’acord,
d’acord, també s’ha de ser conscient que les ajudes
a la cooperació internacional són de molt difícil justificació i execució, sobretot per part
d’entitats petites.
El vocal senyor Lluc Salellas proposa coordinar aquesta línia de subvencions a través
de la coordinadora d’ONLs de les comarques gironines.
El president respon que s’estudiarà i també planteja la possibilitat que aquesta línia es
converteixi en una aportació global al Fons Català de Cooperació.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/11, que va tenir lloc el
dia 8 d’agost de 2017 va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a
entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes de cooperació
internacional al desenvolupament i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març
de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 12 de febrer de 2018, aprova la convocatòria de
subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes
de cooperació internacional per a l’any 2018 i el 16 de febrer
febrer de 2018 es publica al
BOPG núm. 31.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 10 de maig de 2018, emet un informe de
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han
presentat 25 sol·licituds.
Aquest informe s’acompanya de la
la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb
les quantitats concedides a les 15 entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona que han presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma, l’objecte de les
quals s’ajusta al que es marca en les
les bases reguladores com a objecte
subvencionable. En el mateix informe de valoració consten les 10 sol·licituds
desestimades, amb indicació del motiu.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
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L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix
bleix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan les
subvencions són destinades a finançar projectes o programes d’acció social i
cooperació internacional
ternacional que es concedeixen a entitats sense finalitats lucratives.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general
al de subvencions de la Diputació de Girona.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
novem
general de subvencions.
D’acord amb el punt desè de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.
Atès que de conformitat amb el punt novè de les bases reguladores el president de
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.
Per tot l’exposat, i a proposta del
del president de la Comissió Qualificadora,
Qualificadora el Consell
Rector, d’acord amb les competències que li confereix l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut,, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional al
desenvolupament per a entitats sense afany de lucre de la demarcació de Girona, les
subvencions pels conceptes
conceptes i imports que s’hi detallen, tenint en compte les
puntuacions indicades en la Taula 1.
Segon.. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent disset mil quatre-cents
quatre
trenta-un
euros amb noranta-dos
dos cèntims (117.431,92 €) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/48904
Programa de suport a la cooperació internacional per a ONL del pressupost de
Dipsalut d’enguany.
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut),
(
), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general
neral de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 2 d’octubre de 2018.
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Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e(e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Taula 1 Puntuacions d’acord amb els criteris de valoració del punt 7 de les bases reguladores

Entitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
PUNTUACIÓ
TOTAL.

Grup Editor de la Revista del
10
Discapacitat

0

5

6

6

10

10

3

4

5

5

3

5

72

Associació de Cooperació per al
Desenvolupament
de 10
Bantandicori

10

4

6

8

6

7

5

1

5

0

5

5

72

Associació pel desenvolupament
10
del riu Senegal

10

5

8

8

7

8

4

1

3

3

4

5

76

Associació Promotora de Comerç
Just pel Desenvolupament del 10
Discapacitat

0

6

6

10

8

9

5

5

5

5

2

5

76

Associació Catalana Amics del
10
Poble Saharaui

10

4

4

8

8

7

5

2

5

0

2

5

70

Agermanament Perú

0

7

8

8

9

9

4

2

4

0

5

4

70

10
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Associació Soarpal

10

0

8

7

8

10

8

5

2

5

0

5

5

73

Associació
Nousol

10

0

8

9

9

9

9

5

5

2

0

5

0

71

Fundacion Vicente Ferrer

0

5

9

10

8

8

10

5

5

5

0

5

0

70

Salut Empordà Cooperació

10

0

9

9

9

9

9

4

5

0

3

3

0

70

Associació Casal dels Infants per
0
a Acció Social als Barris

5

9

9

9

10

9

4

5

5

0

5

0

70

Fundació Privada Utopia

10

0

8

9

8

8

7

5

5

5

0

5

0

70

Fundació Privada Drissa

10

0

3

3

6

8

10

5

5

5

5

5

5

70

Associació Catalana d'Enginyeria
0
Sense Fronteres

0

10

10

10

10

10

5

5

5

0

5

0

70

ONG Dagua

10

0

10

10

6

9

10

5

3

3

0

5

2

73

Fundación Nzuri Daima

10

0

2

2

5

3

5

1

4

0

0

5

0

37

Socioeducativa

54

Associació Cultural per a la
Cooperació al Desenvolupament 10
Azahara

5

0

2

6

0

6

2

5

0

0

0

5

41

Associació de Discapacitats de
10
les Comarques Gironines

0

0

0

3

0

5

2

0

5

0

0

0

25

Fundació
Privada
Solidaria - Escola Pia

0

10

3

3

7

2

7

5

3

5

0

0

2

47

0

0

8

5

5

8

8

1

0

3

5

0

0

43

10

0

7

7

6

5

8

1

3

3

0

5

0

55

10

0

2

2

5

7

8

5

1

5

0

2

0

47

Associació Gestora de Recursos
pel
Desenvolupament
del 10
Discapacitat de Sarrià de Ter

0

2

0

5

5

8

0

4

4

5

0

1

44

Solidardad
Desarrollo
Fundació
Educativa

Educació

Educación

Privada

y

Plataforma

Educadors
Catalans
Amèrica Llatina

amb
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Annex I
Nº Exp.
Gral.
Absis

Entitat

NIF

Projecte

Base
Puntua
subvencionabl
ció
e corregida

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se subvencionable

Grup Editor de la
5_2018_914_
Revista
del G17580945
X0203E02
Discapacitat

Programa Integral

37.225,00 €

72

10.000,00 €

26,86%

Associació
de
5_2018_968_ Cooperació per al
G17890724
X0203E02
Desenvolupament
de Bantandicori

Contribuir
a
garantir
la
seguametat alimentària de la C R
de Kandia amb la construcció de
pous d'aigua potable, l'agricultura
sostenible i l'apoderament de la
dona

16.130,00 €

72

7.280,00 €

45,13%

Associació
5_2018_1129
peldesenvolupament G55005953
_X0203E02
del riu Senegal

Garantir el det a l'educació amb
la millora de l'acondicionament
de l'estructura de l'escola infantil
de Thillé Boubcar

14.600,00 €

76

10.000,00 €

68,49%

Associació
Promotora
de
5_2018_1138
Comerç Just pel G55031694
_X0203E
Desenvolupament
del Discapacitat

El superchurro

24.180,00 €

76

10.000,00 €

41,36%

Associació Catalana
5_2018_1144
Amics del Poble G17985201
_X0203E02
Saharaui

Vacances en Pau 2018

7.200,00 €

70

4.000,00 €

55,56%

Conceptes
no
subvencionables

festa comiat 500 €

56

5_2018_1240
Agermanament Perú G17646548
_X0203E02

Participació de la dona i la
comunitat en la gestió de la
xarxa de menjadors infantils:
fomentant l'apoderament i el
compromís social.

20.600,00 €

70

10.000,00 €

48,54%

5_2018_1241
Associació Soarpal
_X0203E02

G17417361

Apoderament integral de la dona
i restitució d'una vida digna a
Palacagüina

7.280,00 €

73

5.824,00 €

80,00%

G17989781

Projecte cooperatiu en salut
sexual i reproductiva de dones
adolescents del Canton Morona
Santiago (Equador)

G09326745

Accés al dret a un habitatge
digne amb sanejament bàsic per
a 40 famílies en situació de
vulnerabilitat de Bommanahal

88.379,64 €

5_2018_1288 Salut
Empordà
G55051387
_X0203E02
Cooperació

Projecte en formació sanitària i
construcció d'una àrea de
residus a l'hospital de Nzara del
Sudan

4.895,00 €

70

4.405,50 €

90,00%

bitllets 1340 €

Associació
Casal
5_2018_1400 dels Infants per a
G08828998
_X0203E02
Acció Social als
Barris

Promoció dels drets a l'educació
de les dones en els barris
priurbans de Tànger

11.649,00 €

70

6.000,00 €

51,51%

dietes 363,90 €

5_2018_1412 Fundació
_X0203E02
Utopia

EFCI
Dones
Nahuala

23.502,00 €

70

9.826,34 €

41,81%

despeses administració i
gestió 2350,20 €

Associació
5_2018_1269
Socioeducativa
_X0203E02
Nousol

5_2018_1285 Fundación
_X0203E02
Ferrer

Vicente

Privada

G17933730

Emprenedores

17.689,93 €

71

70

9.394,08 €

10.000,00 €

53,10%

11,31%

material oficina 104,25€,
riscos laborals 260,15 €,
despeses gestoria 557,81
€ i transferències 183,75 €
terrenys 8100 €
despeses indirectes

i

3000 €
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5_2018_1420 Fundació
_X0203E02
Drissa

Privada

G17588047

Associació Catalana
5_2018_1434
d'Enginyeria Sense G60910528
_X0203E02
Fronteres

5_2018_1445
ONG Dagua
_X0203E02

G17941261

Creació d'un recurs d'inserció
laboral en Bluefields (2a fase)

10.435,00 €

70

Enfortiment de la Universidad
Estatal
Amazónica
en
la
implementació de tecnologies
apropades pel tractament i
113.801,00 €
aprofitament productiu i de
desenvolupament poductiu i de
desenvolupament social amb
residus orgànics a Pastaza

70

Dret a l'alimentació, educació i
salut per 40 nens i nenes menors
de 14 anys d'escassos recursos i
en situació d'orfandat o fills de
mares
cap
de
llar
de
Buenaventura
i
pogames
educacitus de prevenció i
empoderaments d'infants pares i
mares.

73

28.735,48 €

6.261,00 €

6.841,00 €

60,00%

6,01%

serveis
7000 €

indirectes totals en el
pressupost total 9964 € i
despeses financeres
589 €

7.600,00 €

assessorament

26,45%
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Annex II
Núm. Expedient
5_2018_1306_X0203E02

5_2018_1476_X0203E02

5_2018_1432_X0203E02

5_2018_1426_X0203E02

5_2018_1284_X0203E02

Entitat
Associació
Sociocultural
Dones Africanes
Fundación
Daima

NIF
de

Nzuri

Associació
Cultural
per a la Cooperació al
Desenvolupament
Azahara
Associació
de
Discapacitats de les
Comarques Gironines

Fundació
Privada
Educació Solidaria Escola Pia

G17914284

Projecte
Millora de les condicions de
vida de la població de
Doubirou (Senegal)

G55146195

Pink Revolution

G55316921

Formació per a la millora de la
gestió de les oliveres a la rgió
Chefchaouen (Marroc)

G17635665

Suport Joves del Camp de
Refugiats de Mihatovici

G61754362

Teixint Xarxes Educatives al
Senegal i Catalunya

5_2018_1324_X0203E02

Solidardad Educación
y Desarrollo

G80547565

Potenciant el dret a una
educació de qualitat per a
menors de la comunitat de
Mazonga (Tanzania)

5_2018_1337_X0203E02

Fundació
Privada
Plataforma Educativa

G17425224

Prevenció de la malnutrició
infantil a Guatemala

5_2018_1123_X0203E02

Educadors

G17809013

"Dóna vida als anys"

Catalans

Motius desestimació
L'esmena al requeriment de Dipsalut de
17/04/2018 ha entrat fora del termini de 10 dies
hàbils.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
upament.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
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amb Amèrica Llatina

5_2018_1232_X0203E02

5_2018_1455_X0203E02

Associació
Gestora
de
Recursos
pel
Desenvolupament del
Discapacitat de Sarrià
de Ter
Associació Coumba
Kande
pel
Desenvolupament
Rural

una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
G55074116

Projecte d'ampliació del taller
d'ortopèdia

G55082812

Associació Coumba Kande pel
Desenvolupament Rural

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts)
una vegada aplicats els criteris de valoració del
punt setè de les bases específiques de
cooperació al desenvolupament.
Una vegada finalitzat el termini previst en el
requeriment d’esmena de sol·licitud, no s’ha
presentat la documentació sol·licitada.
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11. Exp. 19_2018_186_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per finançar les despeses per a la realització de congressos,
simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social de la demarcació de
Girona (SEC)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària número 2017/03, de 21 de
febrer de 2017,, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a
la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a
la demarcació de Girona i van ser publicades en el BOP de Girona, número 53, de 16
de març de 2017.
En data 12 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria
de subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en
l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona per a l’any 2018, amb
a
plena
submissió a les bases esmentades, i va ser publicada en el BOP de Girona, núm. 34,
de 16 de febrer de 2018.
La Gerència, el dia 3 de maig de 2018, emet un informe de valoració de les sol·licituds
presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 22 sol·licituds.
Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades, de l’Annex I amb
les quantitats concedides als 17 beneficiaris que han presentat sol·licitud de
subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les
bases reguladores com a objecte subvencionable, i de l’Annex II on consten les
sol·licituds desestimades amb indicació del motiu.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix
ix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan
quantitat a atorgar a cada beneficiari no superi en la convocatòria l’import de tres mil
euros (3.000,00 €).
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.
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D’acord amb el punt desè
desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat
i valorat conforme a l’informe esmentat anteriorment, les sol·licituds.
El dia 1 de juny de 2018, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria.
Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.
Per tot l’exposat, i a proposta del
del president de la Comissió Qualificadora,
Qualificadora el Consell
Rector, d’acord amb les competències que li confereix l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut,, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona,
Girona, les subvencions pels
conceptes i imports que s’hi detallen.
detallen
Segon. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de vint-i-quatre
vint
mil sis-cents
cents cinquanta-dos
cinquanta
euros amb trenta-un
un cèntims (24.652,31 €) a les aplicacions pressupostàries
pressupost
del
pressupost
ressupost de Dipsalut de 2018, que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
A
organismes
públics
1/3110/45391
dependents de les CCAA
Altres ajuts a ONL
1/3110/48908
Total

Crèdits a disposar
1.200,00 €
23.452,31 €
24.652,31 €

Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
(
ww.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 16 d’octubre de 2018.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e(e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord
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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Annex I
Nº Expedient
Gral. Absis

Entitat

NIF

5_2018_1055 Universitat
_X0203E02
Girona

de

Federación
5_2018_1147
Española
_X0203E02
Biotecnologos
Cofradia
5_2018_1257
Pescadors
_X0203E02
l'Escala

Q6750002E

de G24584187

de
de G17042136

5_2018_1259 Fundació Hospital
G17053075
_X0203E02
de Campdevànol
Associació
5_2018_1260
Escenaris
_X0203E02
Especials

G55291751

5_2018_1279 Fundació Fira de
G17543083
_X0203E02
Girona
Associació
5_2018_1310
minusvàlids
_X0203E02
associats

de
físics G17053208

Congrés/Jornada/Acte

Jornada Girobòtica

Base
subvencionable
corregida

4.296,00 €

Puntu
ació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

19

1.200,00 €

27,93%

Congrés de biotecnologia 24.620,86 €

23

2.500,00 €

10,15%

IV Jornades l' Aula a la
2.600,00 €
Taula

19

1.500,00 €

57,69%

Jornada de Seguretat de
pacients a les comarques 1.206,56 €
gironines

16

806,56 €

66,85%

20

1.300,00 €

56,52%

23

2.500,00 €

23,81%

18

620,00 €

100,00%

IV Jornada de Teatre i
psicologia: teatre aplicat
2.300,00 €
a l'àmbit de la salut
mental
ExpoJove, el saló de
Formació, Ocupació i 10.500,00 €
Emprenedoria
Conferència
Empoderament
i
lideratge personal de les 620,00 €
persones amb diversitat
funcional

Conceptes
subvencionables

no

samarretes: 1.625,60 €;
medalles:
1.009,15
€;
esmorzar
alumnes
jornada: 500,00 €
acondicionament
de
l'espai: 8.774,92 €; coffee
breaks:
2.400,00
€;
avaluació psot-BAC +
costos indirectes: 800,00 €
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Associació
5_2018_1312
Pallassos
_X0203E02
Xaropclown

de
G17882564

5_2018_1346 Fundació Hospital
G17048190
_X0203E02
de Puigcerdà
Entitats catalanes
5_2018_1351
d'acció
social G63228720
_X0203E02
ECAS
5_2018_1361 Fundació Privada
G17808098
_X0203E02
Oncolliga

Sociedad
5_2018_1403 Española
de
G60304060
_X0203E02
Epidemiologia
y
Salud Pública Oral

5_2018_1405 Associació
_X0203E02
Autisme

Viu

G55156152

Federació
5_2018_1407
Catalana
de G59106823
_X0203E02
Voluntariat Social

GIRONACLOWN 2017,
jornada
estatal
de 8.193,83 €
pallassos d'hospital
Tripulant
d'Helicòpter
Sanitari - HEMS XII 38.400,00 €
Edició
I
Jornades
d'Acció
Social: El voluntariat com
1.237,77 €
a
eina
de
treball
comunitari?
Jornada Dia
sense tabac

mundial

3.950,00 €

XXIII congrés de la
SESPO a Girona, dedicat
a la població infantil
(odontologia preventiva,
nutrició infantil, lactància
materna i salut oral, 2.934,25 €
tractament precoç de
lesions
dentals
relacionades amb les
càries i prevenció precoç
de les maloclusions)
5a Jornada Sóc teactiu:
autisme i transtorns de 964,35 €
conducta
V Jornada de Voluntariat
i Salut a les comarques
2.000,00 €
gironines: "Donar per
Rebre"

19

1.500,00 €

18,31%

19

1.500,00 €

3,91%

19

796,62 €

64,36%

24

2.500,00 €

63,29%

23

2.500,00 €

85,20%

22

964,35 €

100,00%

19

1.500,00 €

75,00%

servei de catèring:
592,50 €

àpats: 249,65 € i 80,00 €
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5_2018_1435 Club
Esportiu
G17249509
_X0203E02
Banyoles

Jornades: L'esport, una
oportunitat per educar en
valors i Resolució de 2.000,00 €
conflictes aplicant les
noves tecnologies

18

1.000,00 €

50,00%

Agrupació de les
5_2018_1456
persones sordes G17089103
_X0203E02
de la Garrotxa

Jornades sobre
Mental 2018

21

1.500,00 €

46,88%

5_2018_1482 Fundació
Roses
G17569443
_X0203E02
Contra el Càncer

Jornada:
s'hereta?"

"El

Salut

càncer

3.200,00 €

464,78 €

20

464,78 €

100,00%

samarretes: 1.625,60 €;
medalles:
1.009,15
€;
esmorzar
alumnes
jornada: 500,00 €
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Annex II
Núm. Expedient

Entitat

NIF

Congrés/Jornada/Acte

Import sol·licitat

Q6750002E

Programa
d'activitats
"Salut i Societat" curs
2017-2018

2.500,00 €

5_2018_1272_X0203E02

Fundació
Hospital
de
Campdevànol

G17053075

Jornada amb temàtica
d'atenció primària difigida a
professionals que treballen
en aquest àmbit

357,43 €

5_2018_1440_X0203E02

Fundació
Privada Drissa

G17588047

Actes per commemorar el
Dia Mundial de la Salut
Mental 2017

2.842,00 €

5_2018_1463_X0203E02

Agrupació
de
les
persones
sordes de la
Garrotxa

G17089103

Acte: Cinema accessible
per a persones sordes

700,00 €

5_2018_1339_X0203E02

Grup Editor de
la Revista del
Discapacitat

5_2018_1253_X0203E02

Universitat
Girona

de

G17580945

La discapacitat en vies de
desenvolupament

2.500,00 €

Motius desestimació
Incompliment del punt 3 de la convocatòria
(es concedirà únicament una subvenció per
entitat i any). L'entitat ha presentat dues
sol·licituds de subvencions amb objectes
diferents, per tant, la segona sol·licitud es
desestima
Incompliment del punt 3 de la convocatòria
(es concedirà únicament una subvenció per
entitat i any). L'entitat ha presentat dues
sol·licituds de subvencions amb objectes
diferents, per tant, la segona sol·licitud es
desestima.
Incompliment del punt 1 de la convocatòria
(l'acte no s'ha dut a terme d'acord amb la
memòria presentada per l’entitat).
Incompliment del punt 3 de la convocatòria
(es concedirà únicament una subvenció per
entitat i any). L'entitat ha presentat dues
sol·licituds de subvencions amb objectes
diferents, per tant, la segona sol·licitud es
desestima.
Desistiment de la sol·licitud, atès que no
s'han esmenat els defectes de la sol·licitud
d'acord amb el requeriment enviat per mitjans
electrònics el 6 d'abril de 2018 (l'actuació es
realitzarà fora del període subvencionable).
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Annex II
Núm. Expedient

5_2018_1253_X0203E02

Entitat

Universitat de Girona

NIF

Congrés/Jornada/Acte

Q6750002E

Programa
d'activitats
"Salut i Societat" curs
2017-2018

5_2018_1272_X0203E02

Fundació Hospital de
Campdevànol

G17053075

Jornada amb temàtica
d'atenció
primària
difigida a professionals
que treballen en aquest
àmbit

5_2018_1440_X0203E02

Fundació
Drissa

G17588047

Actes per commemorar
el Dia Mundial de la
Salut Mental 2017

5_2018_1463_X0203E02

Agrupació
de
les
persones sordes de la
Garrotxa

G17089103

Acte:
Cinema
accessible
per
a
persones sordes

5_2018_1339_X0203E02

Grup Editor
Revista
Discapacitat

Privada

de

la
del

G17580945

La discapacitat en vies
de desenvolupament

Import
sol·licitat

Motius desestimació

2.500,00 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es
concedirà únicament una subvenció per entitat i any).
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud
es desestima

357,43 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es
concedirà únicament una subvenció
su
per entitat i any).
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud
es desestima.

2.842,00 €

Incompliment del punt 1 de la convocatòria (l'acte no
s'ha dut a terme d'acord amb la memòria presentada
per l’entitat).

700,00 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es
concedirà únicament una subvenció per entitat i any).
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud
es desestima.
desestim

2.500,00 €

Desistiment de la sol·licitud, atès que no s'han
esmenat els defectes de la sol·licitud d'acord amb el
requeriment enviat per mitjans electrònics el 6 d'abril
de 2018 (l'actuació es realitzarà fora del període
subvencionable).
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12. Exp. 3_2018 _1796 _D0506E03 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de
gestió de les actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les
piscines d’ús públic per a 2018 al Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya, SA (CSCSA)
Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la
Diputació de Girona i s’encarrega de donar cobertura
cobertura a obligacions municipals en
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222
ajuntaments de la demarcació de Girona.
El ventall de programes que ofereix es recull en el “Catàleg de Serveis” on s’hi
inclouen programes de Protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el
nostre entorn.
Dipsalut, desenvolupa aquest 2018 les activitats previstes al Programa Pt05
d’Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, adreçat als municipis de la
demarcació
ació de Girona que ho sol·licitin i que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Dipsalut ha defensat des de la seva creació el valor afegit de la col·laboració entre les
diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que puguin
aportar qualitat i innovació a la prestació dels seus serveis.
D’altra banda, el Consorci de Salut i d’atenció Social de Catalunya Societat Anònima
(CSCSA) és una societat anònima de capital públic que incorpora al seu objecte social
el d’executar
utar i gestionar serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials,
preventives, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits
sanitari, social i, en general, d’atenció a les persones.
El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut proposa a la presidència de l’Organisme, en
data 30 de maig de 2018, la signatura d’un conveni d’encàrrec de gestió del programa
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic amb el Consorci de
Salut i d’Atenció Social de Catalunya,
Catalunya, SA (en endavant CSCSA), amb CIF A59928424,
considerant la seva experiència en aquest àmbit, atès que Dipsalut no disposa dels
mitjans tècnics ni humans propis suficients per a realitzar les actuacions previstes en
aquest programa del Catàleg de Serveis.
S
D’acord amb les dades facilitades pel CSCSA i la declaració responsable de 30 de
maig de 2018, la Gerència de Dipsalut emet el dia 4 de juny de 2018, una memòria a
on es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir l’encàrrec de gestió i el justifica
j
des d’un punt de vista jurídic i econòmic.
La motivació en quant a la validesa i justificació de l’encàrrec que consta acreditada a
l’expedient es basa en els següents aspectes:
-

L’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), regula que les entitats del sector públic podran
cooperar entre elles a través de sistemes de cooperació vertical, sense que
aquesta cooperació pugui qualificar-se
qualificar se de relació contractual.
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La cooperació vertical es basa en la utilització de mitjans propis personificats,
d’acord amb els requisits establerts als articles 32 i 33 de la LCSP.
-

De conformitat amb l’article 3.bis dels estatuts de l’esmentada societat, que
s’adjunten al present expedient, “té
“ la consideració de mitjà propi personificat
dels seus accionistes, del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i
dels seus associats, així com de les entitats controlades pel consorci i pels
seus associats, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als
efectes de l’article 24.6. del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran de la corresponent dotació
pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució
comporti per a la societat
societat d’acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi
l’entitat que li ho encomani.”
Per aquest motiu, atès que la Junta General Ordinària del CSC el dia 18 de
març de 2010 va acordar acceptar la sol·licitud de la Diputació de Girona
d’ostentar la condició
ndició d’entitat associada, que l’article 3.bis dels Estatuts del
CSCSA preveu que les entitats controlades pels ens associats el poden
considerar també com a mitjà propi i que la Diputació delega a Dipsalut com a
organisme autònom del seu grup institucional
institucional l’assumpció de tots els drets i
obligacions que derivin de l’esmentada adhesió, Dipsalut pot considerar la
societat CSCSA com a mitjà propi i encarregar-li
encarregar li la realització de prestacions
sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació el Text refós
refó de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

-

-

Així mateix, de conformitat amb la declaració responsable presentada pel
representant legal del CSCSA, l’informe jurídic de la cap del Servei Agregat de
Contractacions Administratives del CSCSA, de 1 de juliol de 2016 i la memòria
de gerència de Dipsalut, que consten a l’expedient, es donen tots els requisits
per entendre l’encàrrec com a exclòs de la normativa de contractació pública,
segons l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE i l’article 32 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
El conveni objecte d’aquesta proposta és interadministratiu, pel fet que està
signat per dos administracions, que compleix amb els requisits formals
establerts a l’article 49 de la Llei 40/2015 i que s’acompanya la memòria
justificativa
tificativa exigida a l’article 50 de la mateixa norma.
Per últim cal destacar que la cooperació resultant de l’encàrrec es fa amb la
finalitat de garantir serveis públics per aconseguir la consecució d’objectius
comuns i relacionats amb l’interès públic en
en una matèria com la protecció de la
salut.

Vista la proposta de la gerent i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
de Dipsalut de data 7 de juny i atès que l’article 10.15 dels Estatuts de Dipsalut preveu
que el Consell Rector sigui l’òrgan
l’òrgan competent per a l’aprovació de convenis de
col·laboració amb altres administracions i d’acord amb la delegació efectuada per
decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015.
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Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors es compleixen els requeriments
per formalitzar l’encàrrec de gestió i per aquest motiu, en atenció al que disposen els
articles 9 i 10, en relació amb les competències que li corresponen,
corresponen el Consell Rector
aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta de
membres assistents, l’adopació del següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió per a les actuacions relatives a l’avaluació
higiènica i sanitària
itària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de
serveis de Dipsalut, corresponent a l’any 2018 i el primer semestre de l’any 2019, a
favor del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima
(CSCSA), per un import
rt de noranta-vuit
noranta vuit mil cent sis euros amb setanta-cinc
setanta
cèntims
(98.106,75 €) per les tasques corresponents a la implantació del programa, que
suposa el cost directe i real suportat pel CSCSA.
COSTOS DIPSALUT 2018
nombre
preu unitari
cost
d'equipaments
per a piscines amb 1, 2 o 3 415
183 €
75.945€
vasos
per a piscines amb 4,5,6 0 7 35
220€
7.700€
vasos
per a piscines amb més de7 6
365€
2.190€
vasos
visites verificació de mesures 30
80€
2.400€
correctores
total sense IVA
88.235€
previsió demanda 5%
4.411,75€
total
92.646,75€
Iva exempt, d’acord amb DF 0,00 €
10 LCSP, i article 7.8 de la
llei 37/1992, de l’IVA
total
92.646,75€
DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE 2.730,00 €
PISCINES D'ÚS PUBLIC SEGON SEMESTRE ANY 2018.
DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE 2.730,00 €
PISCINES D'ÚS PUBLIC PRIMER SEMESTRE ANY 2019.
IVA EXEMPT

0,00 €

TOTAL ENCÀRREC 98.106,75 €
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Segon. Aprovar el text del conveni de l’encàrrec de gestió esmentat anteriorment, que
s’adjunta com annex al present acord.
noranta
mil cent sis
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa per import de noranta-vuit
euros amb setanta-cinc
cinc cèntims (98.106,75 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària
5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció,
Protecció, d’acord amb aquests
conceptes:
-

(exempt d’IVA), pel que fa a la implantació del programa i
92.646,75 € (exempts
executats durant l’exercici 2018.

-

5.460,00 € (exempts
(exempt d’IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs per
a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic i que s’executaran en els
exercicis 2018 (2.730,00 €) i 2019 (2.730,00 €)

Atès que el present encàrrec comporta despeses de caràcter plurianual, al
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat
apr
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart. Nomenar el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut com a
representant de l’Organisme, si escau, en la comissió paritària regulada en la clàusula
quarta del conveni.
Cinquè. Expressar la conformitat de Dipsalut al fet que el CSCSA ostenti la condició de
mitjà propi de l’organisme, atès que ha quedat palès que compta amb mitjans
personals i materials adequats per a la realització dels encàrrecs.
Sisè. Facultar el president de Dipsalut per a la signatura del conveni d’encàrrec i de
tots els documents que siguin necessaris per a la seva execució.
Setè. Comunicar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya,
SA (CSCSA).
Vuitè.. Publicar el conveni, un cop formalitzat,
formalitzat, a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic
jurídic i de procediment de les administracions
administ
públiques de Catalunya.

Annex
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIPSALUT A CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE
CATALUNYA SA PER LES ACTUACIONS RELATIVES A L’AVALUACIÓ HIGIÈNICA I
SANITÀRIA DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC PER AL 2018 I 2019
INTERVENEN

71

D'una part, el senyor Josep M. Corominas Barnadas, president de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb NIF Q1700565C, i amb
domicili al carrer Pic de Peguera, núm. 15, 17003 de Girona, assistit pel secretari de Dipsalut,
senyor Jordi Batllori i Nouvilas
De l’altra part, el senyor José Augusto García Navarro, amb DNI XXXXXXXX,
XXXXXXXX director general
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima, en endavant
en
CSCSA,
societat mercantil de capital públic i amb domicili a Barcelona, Av. Tibidabo nº 21, 08022, i CIF
A59928424
ACTUEN
El senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en nom i representació de Dipsalut, com a president
delegat, en exercici de la facultat
facultat que li atribueix l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i en execució de l’acord del Consell Rector de 2 de
maig de 2017, assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
El senyor
or José Augusto García Navarro, en nom i representació del CSCSA, en la qualitat de
director general de la societat, en exercici del poder que li atorga l’escriptura atorgada davant
del notari de Barcelona, Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de gener de 2013,
2013 inscrita al Registre
Mercantil de Barcelona al volum 40.805, foli 89, full B24308, inscripció 75.
EXPOSEN
I. Que el CSCSA és una entitat pública de caràcter local i base associativa orientada a donar
serveis als seus associats i a representar-los
representar
davantt les administracions i altres agents dels
sectors sanitari i social.
II. Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per la Diputació de
Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la
demarcació de Girona en relació amb totes les competències que en matèria de salut pública
els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, i que inclou el programa
Pt05 d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
III. Que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (LCSP), exclou del
seu àmbit d’aplicació els negocis
negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una
determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic
de l’ens encomanant, en base als seus articles 9.2 i 32.4 de la LCSP.
IV. Que el CSCSA,, d’acord amb l’article 3 bis dels seus Estatuts, “té
“té la consideració de mitjà
propi i servei tècnic del Consorci i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de l’article
32 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin
encoma
s’acompanyaran
de la dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti
per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat associada” d’acord
amb la modificació dels seus estatuts acordada per la Junta General del CSCSA. Així mateix,
aquest òrgan ha acordat acceptar la sol.licitud de Dipsalut d’ostentar la condició d’entitat
associada al CSCSA, motiu pel qual Dipsalut pot encarregar al CSCSA la realització de
prestacions sense que a aquest negoci jurídic li sigui d’aplicació la Llei de Contractes del Sector
Públic.
V. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la seva
capacitat per atorgar aquest conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 de la Llei
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40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de l’article 12 de la
Directiva 2014/24/UE i de l’article 32 de la LCSP, amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte
Constitueix l’objecte del Conveni d’encàrrec de gestió el desenvolupament del programa Pt05
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que, promogut per Dipsalut i
executat pel CSCSA, posi a l’abast dels ajuntaments de l’àmbit territorial
territorial de Girona el suport
tècnic per a l’exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel
què fa a fomentar la capacitat dels municipis en l’avaluació de les condicions
higienicosanitàries de les piscines d’ús públic i el compliment
compliment de la normativa en la matèria.
Queden expressament exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest encàrrec de gestió els
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa.
Aquesta col·laboració es concretarà en tres àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els
encàrrecs
càrrecs que es detallen a continuació:
a) Execució del programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús
públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques
gironines, el qual es concreta en la realització dels encàrrecs següents:
seg
•
•

•
•

Direcció i coordinació de la campanya d’avaluació higiènica sanitària de
les piscines de pública concurrència.
Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic que sol·liciti l’ajuntament. Es
prioritzarà la visita d’aquelles instal·lacions classificades
com de major risc segons els criteris d’avaluació de l’any 2017, segons el formulari que
s’adjunta com annex 2.
Correcció del pla d’autocontrol de tots els establiments que el presentin.
Prova pilot d’avaluació d’instal·lacions.
d’instal·lacions

b) Realització d’activitats amb l’objectiu de facilitar eines de gestió per a la
protecció de la Salut:
•

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

•

Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’autocontrol per part dels titulars
de les piscines de pública concurrència.

•

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

Segona. Obligacions de les parts
Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSCSA s’obliga a realitzar les tasques següents:
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1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.
2. Identificació d’un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de desenvolupar
les seves tasques
ues a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que aquest Organisme ho requereixi.
3. Elaboració de la proposta del document final que s’enviarà als ajuntaments.
4. Proposta del document resum de l’avaluació higiènica i sanitària de cada establiment que a
l’ajuntament
ajuntament li servirà com a notificació als establiments que incompleixin normativa.
5. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
6. Facilitar, explicar i corregir els models d’autocontrol.
7. Avaluació higiènica i sanitària i Control “in situ” dels nivells de desinfectant i de PH, i d’àcid
isocianúric, transparència i terbolesa si s’escau, dels vasos del diferents establiments.
8. Redacció dels informes d’avaluació higiènica i sanitària.
9. Muntatge del Dossier Tècnic, amb el contingut i ordre definit
definit per Dipsalut, que s’entregarà a
l’ajuntament amb el conjunt d’avaluacions dels establiments del seu municipi.
10. Introducció de les dades resultants de les visites d’avaluació al sistema d’informació
municipal de salut pública (SIMSAP).
11. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
12. Presentació d’un document de Memòria del programa que reculli els riscos detectats, les
mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut consideri oportú, així com
co
propostes de millora per al desenvolupament del programa.
13. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris.
14. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
15. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de formació.
Així mateix i per facilitar l’execució de l‘encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions
següents:
1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSCSA
2.. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d’operador i mantenidor de piscines.
3. Tasques d’inscripció d’alumnes dels cursos.
Tercera. Preu i forma de pagament
Dipsalut retribuirà al CSCSA pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:
La quantitat de noranta-vuit
vuit mil cent sis euros amb setanta-cinc
setanta cinc cèntims (98.106,75 €), IVA
inclòs, per la implantació del programa, que suposa el cost directe i real suportat pel CSCSA.
El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat
conformitat de Dipsalut amb el
desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de les factures per la
quantitat total esmentada i d’acord amb les tarifes següents:
COSTOS DIPSALUT 2018
nombre
d'equipaments
per a piscines amb 1, 2 o 3 vasos 415
per a piscines amb 4,5,6 0 7 35
vasos
per a piscines amb més de7 6
vasos
visites verificació de mesures 30
correctores

preu unitari

cost

183 €
220€

75.945€
7.700€

365€

2.190€

80€

2.400€

total sense IVA

88.235€
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previsió demanda 5%
total
Iva exempt, d’acord amb DF
10 LCSP, i article 7.8 de la llei
37/1992, de l’IVA
total

4.411,75€
92.646,75€
0,00 €

92.646,75€

DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE 2.730,00 €
PISCINES D'ÚS PUBLIC SEGON SEMESTRE ANY 2018.
DUES EDICIONS DEL CURS PER A MANTENIDORS I OPERADORS DE 2.730,00 €
PISCINES D'ÚS PUBLIC PRIMER SEMESTRE ANY 2019.
IVA EXEMPT

0,00 €

TOTAL ENCÀRREC

98.106,75 €

L’import de l’encàrrec de gestió ascendeix a 98.106,75 € ( IVA inclòs
òs ) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció.
Protecció
Quarta. Comissió paritària
En cas de discrepàncies en l’execució d’aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària
entre Dipsalut i el CSCSA, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les
parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05
d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic dels municipis adherits al Catàleg de
Serveis de Dipsalut.
Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades
El CSCSA haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui
accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractartractar
se com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació
contractual.
Alhora, complirà el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament
(Reglamen (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta
matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució del contracte.
Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració d’encarregat del
tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de
Protecció de Dades.
Sisena. Drets d’imatge i imatge corporativa
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és per això
que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les diferents fases d’implantació del programa.
L’únic propietari dels drets de les mateixes serà Dipsalut, que
que podrà difondre-les
difondre
en el
desenvolupament de les seves competències, ja siguin directament o a través dels mitjans de
comunicació. En cap cas, un tercer podrà fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de
Dipsalut.
El vestuari del personal adscrit haurà d’incorporar la imatge corporativa de la manera que
especifiqui Dipsalut. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona
bona imatge de l’Organisme. Així
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mateix, el CSCSA vetllarà perquè el seu personal que faci ús de vehicles compleixi en tot
moment la legislació de circulació viària.
La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc d’aquest
d’aques
encàrrec de gestió farà esment del CSCSA de la forma que Dipsalut estableixi.
Setena. Durada
La vigència general d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 15 de
maig de 2019, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions
obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les previsions del mateix.
Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic es faran a
partir del setembre de 2018 i fins el 15 de maig de l’any 2019, segons la planificació
planifi
que
Dipsalut estableixi.
Les avaluacions higièniques de piscines s’iniciaran el mes de juny. Es prioritzaran les
avaluacions de les piscines identificades l’any 2017 com a piscines de major risc, en el període
de 15 de juny a 15 de juliol, i la data màxima d’entrega d’informes d’avaluació d’aquestes
piscines serà el 31 de juliol de 2018.
La data màxima d’entrega d’informes d’avaluació de la resta de piscines serà el 31 d’agost de
2018.
Vuitena. Seguiment, vigilància i control
Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que
estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.
Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats
l’ajuntament i Dipsalut.
Dipsalut
lut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública), una
aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes
de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor
prov
i Dipsalut). És
en aquest sistema on el Consorci haurà d’introduir, en els terminis establerts, tota la informació
que es generi de les seves actuacions.
En el SIMSAP s’associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que cal
que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui.
Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació
aleatòries,
leatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants de
l’equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades.
Novena. Modificació del conveni
No es preveu la modificació d’aquest conveni.
Desena. Causes de resolució
Aquest conveni podrà finalitzar per les causes següents:
a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula setena d’aquest conveni.
b) Mutu acord entre les dues entitats sotasignats.
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c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que fa a les obligacions de les
parts.
d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
e) Per plena execució de les tasques que comprèn el seu objecte.
Sigui quina
uina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació dels
compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es formalitzarà
una liquidació.
La finalització d’aquest conveni comportarà la dels annexes
annexes de desplegament d'aquest que
s'hagin pogut subscriure, sens perjudici de la liquidació a la qual fa referència el paràgraf
anterior.
Onzena. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió, les qüestions
qües
litigioses que es poguessin suscitar en relació amb la interpretació o compliment del Conveni
seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data
assenyalats.

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

El presidentt aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
El president p.d.

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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