Secretaria
Exp. 2018_2079

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 7 agost de 2018.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/08
8
Ordinària
rdinària
7 d’agost de 2018
De les 9:15
9
a les 9:45 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

Vicepresident primer:
primer
Josep Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

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

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Turon i Serra

•

Viceinterventor:
nterventor:
Ernest Ruiz i Garcia

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Excusen la seva absència el president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, els
vocals senyora Marta Felip i Torres i senyor Albert Gómez i Casas,
Casas i la tresorera, 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 2018/07, del dia
10 de juliol de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 2018_2074 – Proposta d’aprovació de l’increment de retribucions del
personal
onal funcionari i laboral corresponent a 2018
6. Exp. 2018_157 – Proposta de resolució al Consell Rector de la convocatòria de
subvencions adreçades a consells comarcals i a consorcis d’acció/benestar
social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres
d’acció social de la demarcació de Girona.
Girona. LE 2018/10. Girona. Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
7. Exp. 2018_175 – Proposta al Consell Rector per l’aprovació de la subvenció
exclosa de concurrència pública pel desenvolupament del Programa General
del Mosquit Tigre a la Demarcació de Girona, anualitat 2018 (SAE 2018/3)
Mancomunitat intermun. Vol. Servei control de mosquits Badia de Roses i Baix
Ter.
8. Exp. 2018_183 – Proposta de modificació de la resolució al Consell Rector de la
convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar les
despeses de projectes de promoció de la salut a la demarcació de Girona (SOP)
LE 2018/13. Girona. Organisme Autònom de Salut
Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut).
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
10. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
Davant de l’absència del president, el senyor Santamaria i Molero,
Molero vicepresident
primer, presideix la sessió.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/07, del
dia 10 de juliol de 2018, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió anterior,, número 2018/07,
extraordinària, del dia 10 de juliol de 2018, que ha estat lliurat prèviament als
assistents.
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2. Informació de la Presidència
No hi ha res per destacar.
3. Informació de la Gerència
d Consell Rector corresponent al mes de setembre
S’informa que la reunió ordinària del
tindrà lloc el 18 d’aquell mes,
mes dia en què està previst que es porti la proposta de
pressupost de 2019. En aquest
aqu
sentit, durant aquest mes d’agost
gost tindran lloc diverses
reunions amb els grups que formen part del Consell Rector, per a debatre i rebre
suggeriments sobre aquesta planificació pressupostària.
pressupostà
autorització per part de l´ASPC a la posada
da en marxa de la
També s’informa de l’autorització
planta desnitrificadora
ora de Borrassà per
pe al consum humà.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
El vocal senyor Lluc Salellas vol saber quin merxandatge
mer andatge institucional inclou el decret
núm. 389.
La gerent respon que és una contractació d’una durada de dos anys i té per objectiu
fer conèixer l’ens i participar en esdeveniments de promoció de la salut organitzats
per municipis.
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el decret 390, concessió d’una
subvenció.
La gerent respon que és una subvenció nominativa, inclosa al pressupost, i que es
concedeix a través de decret de Presidència.
Companys, demana que es consideri obrir novament la
El vocal senyor Josep Companys,
convocatòria per a la instal·lació de desfibril·ladors als municipis, especialment en
casos de municipis que tenen nuclis urbans molt disseminats,, com pot ser Montagut i
Oix.
La gerent respon que l’evolució en matèria de cardioprotecció, és dirigir les
actuacions a dotar de desfibril·ladors mòbils,, molt més econòmics i efectius.
Tanmateix,, comenta que s’estudiarà la viabilitat en determinats casos concrets.
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Núm.
386

387
388

389

Data
aprovació

Unitat

Expedient Resum

Modificar l’import de la subvenció concedida per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la
03/07/2018 Subvencions 2017_1731 demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Blanes, i minorar
minorar-la
la d’un import de sis mil quatre-cents
quatre
trenta-un euros amb
cinquanta
cinquanta-dos cèntims (6.431,52 €) a sis mil cent dinou euros amb setanta-vuit
setanta
cèntims (6.119,78 €)
Modificar l’import de la subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control integrat
integra de plagues urbanes a la
03/07/2018 Subvencions 2017_2256 demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Bellcaire d'Empordà, i minorar
minorar-la
la d’un import de sis mil setcents trenta-sis
trenta
euros amb seixanta
seixanta-vuit cèntims (6.736,68 €) a cinc mil cinc-cents
cents vint euros amb noranta-tres
noranta
cèntims (5.520,93 €)
Decret de sol·licitud de renovació i baixa de certificats digital. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya
03/07/2018
AGAiE
2018_0169
(AOC).
Adjudicar a Girogift, SL, el contracte menor de subministrament de marxandatge institucional, per un import de catorze
mil nou
nou-cents noranta euros amb vuitanta-cinc cèntims, (14.990,85€),
€), IVA no inclòs,
incl
més un import de tres mil cent
03/07/2018 Contractació 2018_1694
quaranta
quaranta-vuit euros amb vuit cèntims, (3.148,08€),
€), en concepte d’IVA, que totalitzen divuit mil cent trenta-vuit
trenta
euros amb
noranta tres cèntims, (18.138,93
(18.138,93€), d'acord amb el seu pressupost.

390

Concedir a la Fundació Privada Pere Closa, una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte
proj
Promoció
03/07/2018 Subvencions 2018_1758 Escolar Girona Est, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per
un import de setze mil euros (16.000,00 €)

391

Adjudicar a Vies Braves Swimming, SL, el contracte menor privat de patrocini de Dipsalut durant
duran el període estival de
2018, per un import de catorze mil cinc
cinc-cents euros (14.500,00€),
€), IVA no inclòs,
incl
més un import de tres mil quaranta-cinc
03/07/2018 Contractació 2018_1795
euros, (3.045,00
(3.045,00€),
€), en concepte d’IVA, que totalitzen un import de disset mil cinc-cents
cinc
quaranta-cinc euros
(17.545,00
7.545,00€), d'acord amb el seu pressupost.

392

05/07/2018 Règim intern 2018_1534

393

Aprovar el text de l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament d’Olot, que figura en l’annex I, per
a l’execució dels programes de Salut Aprovar el text de l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut i
l’Ajuntament d’Olot, que figura en l’annex I, per a l’execució dels programes de Salut i concedir a l’Ajuntament d’Olot,
05/07/2018 Subvencions 2018_1753 d’acord amb el punt 3r del Conveni marc, una subvenc
subvenció
ió exclosa de concurrència prevista amb caràcter nominatiu al
pressupost de Dipsalut de 2018, per al finançament del Pla Anual d’Actuació de l’any 2018, de conformitat amb l’article
22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per un import de quaranta-nou mil vuit-cents
trenta
trenta-un euros (49.831,00 €), per a l’anualitat 2018

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de provisió, per concurs específic, del lloc
de treball de tècnic de gestió de la XASPM i acció al territori.
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Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient Resum

394

Desestimar la sol·licitud de la subvenció exclosa de concurrència pública presentada el dia 13 de juny de 2018 (RE
05/07/2018 Subvencions 2018_1928 17/3796) per l’Ajuntament de Montagut i Oix, per al finançament de les despeses d’instal·lació d’un altre desfibril·lador
fix, en aquest cas pel poble d’Oix, amb un pressupost de cinc
cinc-mil
mil setcents vuitanta euros (5.780,00 €).

395

Modificar l’import de la subvenció per a finançar les actuacion
actuacions
s de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
11/07/2018 Subvencions 2017_2126 demarcació de Girona, a l’Ajuntament de l'Armentera, i minorar
minorar-la
la d’un import de tres mil dos-cents
dos
seixanta-vuit euros
amb trenta
trenta-set cèntims (3.268,37 €) a dos mil sis-cents
cents norantacinc euros amb vint-i-tres
vin
cèntims (2.695,23 €)

396

11/07/2018 Règim intern 2018_0087 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mesos de maig i juny de 2018. Girona. MSM
M

397
398

11/07/2018 Règim intern 2018_0287 Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics de subvencions.
subvencion
11/07/2018 Règim intern 2018_0961 Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball d’administratius/ives (C1).

399

Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada el dia 23 de febrer de 2018 (RE
18/1744) per l’Associació d’Ajuda Mútua d’Inmigrants a Catalunya, per al finançament de les despeses del projecte
11/07/2018 Subvencions 2018_0963
“Servei d’atenció i acollida a persones immigrades”, anualitat 2018, amb un pressupost de vint-i-quatre
vint
mil cent euros
(24.100,00 €), atès
ès que existeix a Dipsalut una convocatòria d’una línia d’ajuts on aquest projecte s’hi podria acollir.

400
401
402

11/07/2018 Règim intern 2018_1243 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de juny de 2018. Girona. OCM
Decret d’aprovació de la rela
relació
ció d’admissions i exclusions en el concurs de provisió del lloc de treball de cap de l’Àrea
11/07/2018 Règim intern 2018_1572
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut
Contractar temporalment, per necessitat inajornable, la senyora P
PHA perquè presti els
el seus serveis com a auxiliar
13/07/2018 Règim intern 2018_1951 administrativa a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’interinatge i fins a la provisió
provisi
reglamentària del lloc de treball
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5. Exp. 2018_2074 – Proposta d’aprovació de l’increment de retribucions del
personal funcionari i laboral corresponent a 2018
El Consell Rector de Dipsalut acorda, en la sessió ordinària número 2017/12, de 26 de
setembre, elevar al Ple de la Diputació l’aprovació de la plantilla de personal funcionari
i laboral i de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Organisme per al 2018.
El Ple de la Diputació aprova, en la sessió de 21 de novembre de 2017, la plantilla de
personal funcionari i laboral i la RLT
RLT de la Corporació. La publicació dels annexos
corresponents a l’acord s’esdevé al Butlletí Oficial de la Província número 17, de 24 de
gener de 2018, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7549, d’1 de
febrer de 2018.
En data 23 de juliol
ol de 2018, la Gerència i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica signen l’informe conjunt que consta en l’expedient administratiu, amb el
redactat següent:
«[...] En la part expositiva d’aquest acord del Ple de la Corporació, s’avança que el
e
context polític d’aquell moment fa difícil conèixer l’increment previst per a les
retribucions del sector públic per a l’exercici pressupostari 2018. Això no obstant, i
actuant amb criteris de prudència, es crea un fons de contingència a compte de
l’augment
ent previsible de les retribucions dels empleats públics per al 2018, calculat
en un 1,50% respecte de les retribucions vigents al 2017, un cop aprovada la Llei
3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017. L’import del
fons de contingència
ntingència aprovat és de 262.200,26 € per a tota la Corporació. En el cas
de Dipsalut, l’import del fons de contingència (AP 1/9290/50000) és de 32.248,78 €.
Amb data 4 de juliol de 2018 es publica al BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos generals
nerals de l’Estat per al 2018 (LPGE 2018), l’article 18.2 de la qual
preveu que durant el 2018 les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior a l’1,5 % respecte de les vigents
a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la seva antiguitat.
L’article 18.5 i l’article 22 de la LPGE 2018 actualitzen amb un increment de l’1,5%
els imports mensuals i corresponents
corresponents a les pagues extraordinàries de juny i
desembre dels conceptes retributius de sou, trienni i nivell de destí dels funcionaris
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la Funció Pública1. Atès que els funcionaris de l’administració local estan
dins d’aquest àmbit d’aplicació, els nous imports de sou, nivell de destí i triennis de
l’article 18.5 i 22 de la LPGE 2018 resulten d’aplicació immediata per al personal
funcionari de la Diputació de Girona
Girona i dels seus organismes dependents.
Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% de les retribucions del personal
funcionari està referit a la resta de conceptes retributius, que són el complement
específic, els complements de dedicació, els complements
complements per prolongació de
1

Mentre no s’aprovin les lleis de desenvolupament del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic.

6

jornada, el factor de disponibilitat i localització i les gratificacions per serveis
extraordinaris, d’acord amb el redactat aprovat pel Consell Rector en la sessió
ordinària 2018/07, de 10 de juliol.
Com a retribució fixa i periòdica,
periòdica, l’import del complement específic ha de ser
aprovat pel Ple de la Corporació, segons l’article 33.1.f) de la Llei de Bases de
Règim Local, ja que és l’òrgan competent per aprovar i modificar la relació de llocs
de treball del personal de la Corporació.
En relació amb el personal laboral, l’article 18.4 de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat pel 2018 estableix que la massa salarial d’aquest personal s’incrementarà
en el percentatge màxim d’un 1,5% respecte del conjunt de les retribucions salarials
salarial
i extrasalarials meritades en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de comparació. D’entre els complements extrasalarials s’exclouen algunes
percepcions que no tenen caràcter retributiu, sinó que tenen caràcter indemnitzatori
o corresponen
rresponen a prestacions de Seguretat Social. Aquesta redacció de la LPGE és
coherent amb la llibertat d’establiment d’una estructura salarial pròpia per al
personal laboral, d’acord els principis que regeixen en el règim laboral. A la pràctica,
l’estructura
a retributiva del personal laboral de les Administracions Públiques és
negociada col·lectivament.
El personal laboral de Dipsalut té la mateixa estructura retributiva que el personal
funcionari (sou, triennis, pagues extraordinàries, complement de destí, complement
específic i altres complements retributius, si s’escau). Per tant, l’import del sou,
triennis i complement de destí del personal laboral, serà el fixat als articles 18.5 i 22
de la LPGE 2018, tant en còmput mensual com en les pagues extraordinàries,
extraordinà
i el
seu complement específic i la resta de complements retributius, quan n’hi hagi,
s’incrementarà en un 1,5% respecte de la quantitat vigent a 31 de desembre de
2017, en els mateixos termes que per al personal funcionari.
S’informa que l’article 18.4 de la LPGE 2018 estableix que les despeses d’acció
social, en termes globals, no podran experimentar cap increment durant el 2018
respecte de les del 2017.
Pel que fa al personal directiu professional, amb una estructura retributiva pròpia i
amb una retribució anual aprovada pel Ple de la Corporació, a proposta del Consell
Rector, forma també part del personal al servei de les Administracions Públiques,
d’acord amb l’article 13 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE 261, de
31/10/2015). Per tant, per a aquest personal també és d’aplicació l’increment
retributiu al qual s’ha vingut fent esment de l’1,5% establert per al personal del
sector públic.
Els increments esmentats de l’1,5% de les retribucions dels empleats públics tenen
efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2018, tal com es dedueix de
la redacció dels articles 18.2 i 18.4 de la pròpia LPGE 2018, tant respecte de les
retribucions
cions bàsiques com de les complementàries, ja que la referència temporal
respecte dels increments retributius és per a tot l’any 2018. Per tant, Dipsalut haurà
de fer efectius els endarreriments generats per aquesta modificació normativa, amb
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efectes des del
el dia 1 de gener de 2018, tan aviat com resulti possible, i sempre que
existeixi el crèdit adequat i suficient per a fer-los
fer
efectius.
A aquests efectes, s’informa que prèviament caldrà realitzar la modificació
pressupostària que correspongui per utilitzar,
utilitzar, si escau, el fons de contingència
previst en el pressupost l’Organisme per al 2018 per a finançar aquest eventual
increment de les retribucions.
Finalment, s’informa que l’apartat segon de l’article 18.2 de la LPGE 2018 preveu
un increment addicional de les retribucions de tot el personal del sector públic, en
un 0,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017, amb efectes a partir
del dia 1 de juliol de 2018. Aquest increment s’adopta per acord exprés del Consell
de Ministres, traslladat a la FEMP
FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).
Per tant, un cop es compleixin els anteriors requeriments, es podrà aplicar i fer
efectiu aquest increment addicional del 0,25%, sempre que existeixi consignació
pressupostària adequada i suficient per a finançar-lo. [...]»
Pel que s’ha exposat, a proposta de la Presidència i d’acord amb les competències
que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut,, el Consell Rector aprova,
per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona el següent
ACORD:
Primer. Actualitzar en un 1,75% els imports del complement específic, els
complements de dedicació, els complements per prolongació de jornada, el factor de
disponibilitat i localització i les gratificacions
gratificacions per serveis extraordinaris, d’acord amb el
redactat aprovat pel Consell Rector en la sessió ordinària 2018/07, de 10 de juliol, del
personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (Dipsalut) respecte dels
dels imports vigents a 31 de desembre de 2017,
aprovats pel Ple de la Corporació de 21 de novembre de 2017, a proposta del
de Consell
Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/12, de 26 de setembre.
Aquest acord s’aprova en aplicació dels articles 18.2 i 18.4 de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2018.
Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de
2018, en relació amb el primer 1,50% d’increment, i des del dia 1 de juliol
julio de 2018,
respecte del 0,25% d’increment restant.
Segon. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del
personal funcionari i laboral de Dipsalut, tant en còmput mensual com en les dues
pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en els articles
18.5 i 22 de la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per al 2018, amb efectes des
del dia 1 de gener de 2018.
Tercer. Les retribucions del personal directiu professional, aprovades d’igual manera
pel Ple de la Corporació en data 21 de novembre de 2017, a proposta del Consell
Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/12, de 26 de setembre,
experimentaran també un increment de l’1,75% respecte de les vigents a 31 de
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desembre de 2017, en termes d’equivalència amb la resta d’empleats públics, i amb
efectess des del dia 1 de gener de 2018 per al primer 1,50% d’increment i amb efectes
des del dia 1 de juliol de 2018 per al 0,25% restant.
6. Exp. 2018_157 – Proposta de resolució al Consell Rector de la convocatòria
de subvencions
adreçades a consells comarcals
comarcals i a consorcis
d’acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions en
equipaments dels centres d’acció social
social de la demarcació de Girona
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/04, de 15 de maig
de 2018, va aprovar les bases específiques reguladores del suport econòmic a les
inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, les
quals es van publicar en el BOP de Girona, número 98, de 22 de maig de 2018.
En data 15 de maig de 2018 el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària núm.
2018/04 va aprovar la convocatòria de subvencions per al suport econòmic a les
inversions als centres
tres d’acció social, adreçada als consells comarcals i consorcis
d’acció/benestar social,, amb plena submissió a les bases esmentades en el paràgraf
anterior. Es van publicar en el BOP de Girona, núm. 130, de 5 de juliol 2018.
L’àrea gestora de la subvenció,
subvenció, el dia 16 de juliol de 2018, emet un informe de
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han
presentat 13 sol·licituds.
Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten els 7 consells
comarcals/consorcis d’acció/benestar
d’acció/be
social que han formulat 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 per tal de determinar l’import de la
subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, tenint en compte també la base
subvencionable i l’import sol·licitat en cada cas.
Així mateix en l’esmentat informe es fa constar:
-Que
Que es distribueixen un total de vuitanta-vuit
vuitanta
mil quatre-cents
cents quaranta-tres
quaranta
euros
amb cinquanta-cinc
cinc cèntims
cèn
(88.443,55 €) entre els beneficiaris.
- Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud que no ha estat concedida, atesa la limitació
de les bases d’una subvenció per comarca, atenent-se
atenent
la formulada per l’entitat de
major interès públic per la ràtio cost/benefici de la subvenció i perquè l’eficiència de la
inversió pública és major, atès que té un major nombre poblacional (comarca) com a
destinatari dels serveis que es milloren amb la subvenció.
su
- Que en l’Annex III s’inclouen les 5 sol·licituds que han estat desestimades, amb
indicació del motiu d’exclusió. En totes elles el motiu és que no es tracta de consells
comarcals/consorcis d’acció/benestar social, que són els destinataris de la subvenció
d’aquesta convocatòria, tal com consta en el seu punt 3.
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L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Segureta
Social 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
ributàries 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.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa
sotmesa a consideració del
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
Atesos aquests antecedents, i en ús de les competències que li atribueixen els articles
9 i 10 dels Estatuts
tuts de Dipsalut, 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 suport econòmic a les inversions als centres
d’acció social, adreçada als consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social,
social les
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Excloure la sol·licitud que consta a l’Annex II pel motiu que s’hi indica.
Tercer. Desestimar les sol·licituds
sol· licituds de l’Annex III pel motiu que s’hi indica.
Quart . Disposar la despesa, per un total de vuitanta-vuit mil quatre-cents
cents quaranta-tres
quaranta
euros amb cinquanta-cinc
cinc cèntims (88.443,55 €) amb càrrec a les aplicacions següents
del pressupost d’enguany:

Programa d’inversió centres socials per a
Consells Comarcals.
Programa d’inversió centres socials per a
Consorcis

Aplicació
pressupostària

Crèdits

4/3110/76500

60.000,00 €

4/3110/76700

28.443,55 €
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Cinquè. 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 12 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 24 d’octubre de 2018
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la
resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11

Annex I
Nº
Expedient
Gral. Absis

Entitat

NIF

Projecte

Base
subvencionable corregida

Atorgat final

%
atorgat/
base
subvencionable

52.466,08 €

15.000,00 €

28,59%

7.093,62 €

7.093,62 €

100,00%

2018/2025

Consell Comarcal
P6700008C
de l'Alt Empordà

Modernització del mobiliari
i
climatització
dels
equipaments de Serveis
Socials
del
Consell
Comarcal de l'Alt Empordà

2018/2030

Consorci
de
Benestar
Social Q1700626C
del Ripollès

Adquisició de
(manca detall)

2018/2037

Consell Comarcal
P1700016G
de la Cerdanya

Obres
d'ampliació
i
adequació
de
les
dependències de Serveis
Socials comarcals de la
Cerdanya i adquisició de
mobiliari

18.000,00 €

15.000,00 €

83,33%

2018/2042

Consell Comarcal
P6700009A
del Baix Empordà

Obres d'adequació d'un
local
per
a
oficines
comarcals dels serveis
bàsics d'atenció social

49.866,59 €

15.000,00 €

30,08%

2918/2044

Consorci d'Acció
Social
de
la P6700012E
Garrotxa

Reforma i adequació espai
Can Castellanes
Castellanes- obres,
mobiliari

17.758,78 €

15.000,00 €

84,47%

mobiliari

Conceptes no
subvencionables
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2018/2049

Consell Comarcal
P6700010I
del Pla de l'Estany

Compra
i
adaptació
vehicle per prestació del
servei de transport adaptat

39.186,71 €

15.000,00 €

38,28%

2018/2051

Consorci
de
Benestar
Social Q1700548I
Gironès-Salt

Modernització de mobiliari,
climatització, accessibilitat
que permetin millorar la
qualitat assistencial

10.583,22 €

6.349,93 €

60,00%
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Annex II
Nº
Registre
Absis
2018/2050

NIF

Q6755286I

Entitat

Consorci
Gregori

Projecte

Sant

Millora de l'equipament de cuina i
transport aliments, adquisició d'un
vehicle elèctric no matriculable
adaptat

Import
sol·licitat

56.341,88 €

Motius d’exclusió
En compliment punt 1 de la convocatòria, que
fixa una subvenció per comarca, s’exclou la
sol·licitud de menor interès públic per tenir
l’entitatt peticionària un àmbit poblacional inferior
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Annex III
Nº Registre
Absis

NIF

Entitat

Projecte

Import
sol·licitat

Motius desestimació

2018/2027

G17148693

Fundació
Servei
Gironí de Pedagogia
Social

Compra de tres destructores de paper, 14
cadires ergonòmiques i 2 armaris amb
tancament adaptat a la normativa de
protecció de dades

2.308,36 €

Incompleix Punt 3 de la convocatòria. No són
un
Consell
Comarcal
o
Consorci
d'Acció/Benestar Social

2018/2029

G17557661

Associació Família i
Salut Mental de
Girona i Comarques

Compra d'una furgoneta de 9 places pels
4 Clubs Socials de l'Associació

6.568,88 €

Incompleix Punt 3 de la convocatòria. No són
un
Consell
Comarcal
o
Consorci
d'Acció/Benestar Social

2018/2034

G61242228

Centro Asistencial
Canaan

Pintura, arranjament i equipament cuina,
llits , matalassos mobles, cortines,
lampisteria...

8.000,00 €

Incompleix Punt 3 de la convocatòria. No són
un Consell Comarcal o Consorci

2018/2038

P1705500E

Ajuntament
Cervià de Ter

de

Inversió en mobiliari (llums de sobretaula).
i climatització per oferir un millor servei

2.000,00 €

Incompleix Punt 3 de la convocatòria. No són
un
Consell
Comarcal
o
Consorci
d'Acció/Benestar Social

2018/2048

G17744483

Fund.
Ajuda
al
Disminuït de Roses
FADI

Instal·lació
de
la
maquinaria
de
climatització del local social de la fundació
per tal de dur a terme les seves activitats

8.000,00 €

Incompleix Punt 3 de la convocatòria. No són
un
Consell
Comarcal
o
Consorci
d'Acció/Benestar Social

15

7. Exp. 2018_175 – Proposta al Consell Rector per l’aprovació de la subvenció
exclosa de concurrència pública pel desenvolupament del Programa
General del Mosquit Tigre a la Demarcació de Girona, anualitat 2018 (SAE
2018/3)
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 25 d’abril de
2018 (RE 18/3011), una subvenció exclosa de concurrència pública pel Programa
general del
el mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2018.
El 5 de maig de 2018 (18/3127) la Mancomunitat va presentar una sol·licitud genèrica
adjuntant un ofici en referència a les relacions institucionals entre Dipsalut i la
Mancomunitat.
En data 10 de maig de 2018 (RE 18/3298) i (RE 18/3299), la Mancomunitat va
presentar dues esmenes de la sol·licitud i el dia 4 de juny de 2018 (RE 18/3636) una
tercera esmena.
Finalment, el dia 15 de juny de 2018 (RE 18/3824), la Mancomunitat va presentar una
memòria
a del projecte que va quedar substituïda el dia 3 de juliol de 2018 (RE
18/4035), per la memòria definitiva.
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels
instruments i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la prevenció i control
del mosquit tigre.
Vist l’informe tècnic, de data 16 de juliol de 2018, en què el cap de l’Àrea de Protecció
de la salut exposa que :
-La
La Mancomunitat té quaranta anys d’experiència en la lluita contra els mosquits fet
que la converteix en un referent a nivell estatal en la lluita contra els mosquits.
L’activitat proposada promou la prevenció i el control de l’expansió del mosquit tigre a
-L’activitat
la Demarcació que suposa un risc per la salut i la qualitat de vida de les persones.
-Davant
Davant aquest escenari, l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
l
Generalitat van estimar oportú crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i
Control del Mosquit Tigre a Catalunya.
Aquesta comissió està formada per vàries administracions i té com a objectiu
l’elaboració de l’Estratègia de coordinació en la
la prevenció i el control del mosquit tigre
a Catalunya i el seu seguiment i avaluació.
L’estratègia estableix un protocol harmonitzat de mesures de prevenció i control del
mosquit tigre a Catalunya, que incorpora els nous coneixements i l’experiència en el
e
tema i l’adapta a la situació actual de la problemàtica. En aquest sentit proporciona
una eina bàsica d’actuació a totes les institucions que hi estan implicades.

L’estratègia, identifica els diferents Serveis de Control de Mosquit i el del Servei de
Control
ontrol de Mosquit de la Badia de Roses i Baix Ter, com les institucions amb major
capacitat tècnica.
I per tot l’esmentat, en aquest informe es proposa la concessió de la subvenció
exclosa de concurrència a la Mancomunitat per aquest projecte atès:
-Que es justifica l’interès públic per la seva vessant de protecció de la salut.
Que és difícil d’iniciar una convocatòria pública donat que la distribució dels mosquits
-Que
transmissors d’arbovirosis a la demarcació de Girona no coneixen els límits
administratius
us municipals i que és indispensable que les accions de lluita contra la
plaga, a l’igual que la seva distribució, es facin de forma generalitzada i coordinada a
tot el territori afectat.
-L’especialització
L’especialització de la Mancomunitat com a administració amb expertesa
exper
acreditada
en aquest àmbit.
D’acord amb aquests antecedents el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i la
Gerència, signen el dia 18 de juliol una proposta per concedir la subvenció ja que
s’acredita el seu interès públic i es fa difícil la seva convocatòria, de conformitat amb
el que s’estableix en l’apartat c de l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva
durada no sigui superior a tres anys.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista per aquesta
subvenció és superior al límit de vint mil euros (20.000,00 €), correspon al Consell
Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció.
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que li confereixen els articles 9 i 10 dels
Estatuts de Dipsalut,, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció dels vocals senyora
Consol Cantenys i senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents,
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir una subvenció a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, pel
Programa general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2018, per un
import de cent setanta-dos
setanta
mil cinc-cents cinquanta-set
set euros (172.557,00 €), de

conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, d’acord amb el detall següent:
Expedient
19_2018
_175_X020
3E01

Beneficiari

NIF

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

P1700024A

Objecte
Programa general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2018
Subvenció
Base
Periode
Data
Import concedit
% subvencionat
subvencionable
subvencionable
justificació
208.380,18
172.557,00 €
82,81 %
Any 2018
12/11/2018
Aplicació pressupostària
5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats

SEGON. Autorització i disposició
Autoritzar i disposar l’import de cent setanta-dos mil cinc-cents
cents cinquanta-set
cinquanta
euros
(172.557,00 €), amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del
pressupost de Dipsalut per a 2018.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses
peses d’altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament
del període de la justificació. És inadmissible cap canvi de destinació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà durant l’any 2018.
QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
subvenc
La Mancomunitat, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense
perjudici que
ue si en el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada
la subvenció i les seves condicions.

SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 12 de novembre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de dos-cents
dos
vuit mil trescents vuitanta euros amb divuit cèntims (208.380,18 €), corresponent a l’import de la
relació de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant el formulari de justificació normalitzat de subvencions igual o superior a
60.000,00 € disponible a la seu electrònica
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat
de seu electrònica i que ha de contenir la informació següent:
-

-

Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del
programa a tot el territori en el qual s’actua.
Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades
al llarg de la realització del projecte, les quals
quals s’han de concretar en relació a
cadascun dels treballadors.
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci
constar que no se’l pot deduir.
Factures originals o fotocòpies compulsades
compulsades incorporades a la relació a la qual
es fa referència en el paràgraf anterior.
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència.

S’haurà de justificar l’import
l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat
experimentés un increment,
increment, aquest serà assumit íntegrament per la Mancomunitat la
qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si
escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el
supòsit que, quan s’aporti la documentació
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui
inferior a la fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts,
obtinguts, en el sentit exposat a
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit
establert pel pressupost del programa.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme
conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si

no ho fes, es considerarà incomplerta
incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució
resolu
expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
El pagament de la subvenció es pot realitzar en concepte de bestreta, un cop s’hagi
notificat aquest decret, i prèvia sol·licitud de l’entitat. La sol·licitud es considerarà com
a acceptació expressa de la subvenció.
L’import de la bestreta serà un 50% de l’import de la subvenció i es concedirà previ
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.
El beneficiari resta obligat a presentar
presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest
decret.
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la
subvenció,
ió, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta o
justificació parcial, mitjançant transferència bancària, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt sisè d’aquest acord i previ informe favorable del cap del centre
gestor.
NOVÈ.. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord hi serà
convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol
quals
acció de
caràcter protocol·lari.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
següent
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se
d’haver se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes
aqueste permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar
ar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
r
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
el
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
sub
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció
atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament,
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en
els supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen
preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar
els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de Dipsalut.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les
les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones,
persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se
d’abstenir se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció
d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei
Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública
ica i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Protecció de dades
El beneficiari és responsable del compliment de la normativa reguladora de protecció
de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades
personals per tercers de forma no autoritzada.
DIVUITÈ.. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, l’Ordenança general
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
DINOVÈ.. Facultats de la Presidència de Dipsalut
Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la resolució de les incidències que es
produeixin en la gestió i execució d’aquest acord.
acord

VINTÈ. Notificació
Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
8. Exp. 2018_183 – Proposta de modificació de la resolució al Consell Rector
de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a
finançar les despeses de projectes
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
im 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.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/05, de 12 de juny
de 2018, va resoldre
re la convocatòria de subvencions a organitzacions sense ànim de
lucre per a projectes de promoció de la Salut. En data 20 de juny de 2018 es va
publicar la resolució en el tauler electrònic ( e-tauler)
e
) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
Brugent Associació Esportiva, en data 29 de juny de 2018 (RE
L’Escola de Futbol Ter Brugent,

18/3971), va presentar un recurs de reposició contra la resolució d’aquesta
convocatòria al·legant
ant que un concepte exclòs del seu pressupost com a no
subvencionable havia d’haver estat
est inclòs, atès que es tractava d’una despesa de
personal directa amb els beneficiaris del programa.
Per decret de data 26 de juliol de 2018, aquest decret és estimat atès que s’accepta el
recurs presentat per l’Escola de Futbol Ter Brugent, Associació Esportiva.
portiva.
Un cop incorporat l’increment de la subvenció concedida es produeix un augment de
la base subvencionable admesa en l’acord de concessió, del 12 de juny de 2018,
2018 i en
aplicació de la puntuació i els percentatges fixats en la base 8a, que comporta una
variació que afectarà els imports a concedir a tots els beneficiaris d’aquesta
convocatòria, malgrat l’import total fixat en aquesta convocatòria de cent deu mil euros
110.000,00€,
€, es mantindrà
mantindr invariable.
Per tant, per informe de 24 de juliol de 2018, emès pel cap de l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida s’indica al Consell Rector de Dipsalut que
l’acceptació del recurs comporta la modificació parcial de l’acord
l’acor pres pel propi
Consell Rector, en data 12 de juny de 2018, en la seva sessió 2018/05, en el sentit

que caldrà distribuir de nou el mateix import total de cent deu mil euros (110.000,00 €)
i modificar els imports concedits a tots els beneficiaris.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General
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.
tant al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Els beneficiaris estant
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 sisè de la convocatòria d’aquesta subvenció el Consell Rector és
l’òrgan comptent per resoldre.
Per tot l’exposat, i atès que,
que de conformitat amb les atribucions que li confereixen els
articles 9 10 dels Estatuts de Dipsalut, és l`òrgan competent per a la resolució del
procediment, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Modificar el primer
primer punt de la part dispositiva de l’acord de la resolució del
Consell Rector, en la sessió ordinària 2018/05, de data 12 de juny de 2018, de la
convocatòria de subvencions a organitzacions sense ànim de lucre per a projectes de
promoció de la Salut.
Aquests
ts modificació comporta que l’Annex I de l’acord de Consell Rector, de 12 de
juny de 2018, quedi substituït per l’Annex I que s’incorpora al present acord.
Segon. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions
encions per a projectes d’intervencions terapèutiques a la
demarcació de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Tercer. Disposar la despesa addicional de 938,74€
938,74 a l’Escola de Futbol Ter Brugent
amb càrrec amb càrrec a l’aplicació
l’aplica
4/3110/48900 Programa econòmic promoció salut
i qualitat de vida per a ONL del pressupost de Dipsalut d’enguany i reajustar la
despesa compromesa per cadascun dels beneficiaris d’acord amb l’import de l’Annex
I, que ascendeix a un total de cent deu mil euros (110.000,00 €) .
Quart. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic
(e-Tauler)
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.

.
Annex I
Nº
Expedient
Gral. Absis

Entitat

NIF

Projecte

Base
subvencionable corregida

Puntuació

Atorgat final

% atorgat/
base
subvencionable

29.940,53 €

94

20.000,00 €

66,80%

7.220,00 €

79

3.406,69 €

47,18%

2018/1092

Associació
Resitua't

G55139448 Escola XXI

2018/1032

Caritas Diocesana
de Girona

R1700016G

2018/1110

Associació Emad
Sant Feliu

Programa d'entrenament
de la memòria (PEM)
G17670753
preventiu per a la
malaltia d'Alzheimer

12.200,00 €

52

1.454,65 €

11,92%

2018/1139

Ampa Ceip La
Farga

G17962424

La convivència i l'esport:
un estil de vida

3.328,80 €

79

1.587,62 €

47,69%

2018/1146

Associació Clau
de Sol

G55056014

Gimnàstica de
manteniment suau

3.738,89 €

58

681,34 €

18,22%

Tallers de salut i
alimentació conscient

Conceptes no
subvencionables

2018/1156

2018/1186

2018/1194

2018/1225

2018/1231

2018/1245

Club Bàsquet
Banyoles

G17248600 Apropa't al Bàsquet

3.500,00 €

58

681,34 €

19,47%

Federació
Catalana d'Entitats
contra el Càncer

Setmana Catalana de la
G62599212 Prevenció del Càncer
2017

11.300,00 €

50

1.347,34 €

11,92%

AECC Catalunya
Contra el Càncer

G28197564 Menjar bé és divertit

5.900,00 €

52

703,48 €

11,92%

Associació Família
i Salut Mental de
Girona i
Comarques

G17557661 Esport i Salut Mental

2.970,00 €

59

694,09 €

23,37%

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

Promoció de la salut i
d'hàbits saludables per a
G55169262
la millora de la qualitat de
vida

3.650,00 €

67

1.410,06 €

38,63%

Projecte Promoció de
Associació Natura
Salut pel
Respira 3.0.
Desenvolupament
G55164966
Escola Europea de
Sostenible, seguint les
Respiració
directrius de Declaració
de Xangai de l'OMS

5.200,00 €

66

1.587,24 €

30,52%

Material esportiu:
1.500,00€

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

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

2018/1246

2018/1267

2018/1290

2018/1295

2018/1314

2018/1319

2018/1320

Associació
Cardiopaties
Congènites AACIC

Promoció d'hàbits
saludables en les
G60605318
persones amb
cardiopatia congènita

20.100,00 €

68

2.044,01 €

10,17%

Federació
Esportiva Catalana
G60121043 Fent Salut 2018
dels Paralítics
Cerebrals

21.000,00 €

69

2.384,68 €

11,36%

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

Federació
Catalana d'Esports
de Persones amb
Discapacitat Física

G58165127

16.237,00 €

64

2.725,35 €

16,78%

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

Fundació
Síndrome de
Down de Girona i
Comarques

G17349135 Per una vida Saludable

12.568,00 €

70

3.066,02 €

24,40%

Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social

G17148693 Porta d'Accés

17.296,00 €

79

3.406,69 €

19,70%

Associació de
Transplantats
Hepàtics de
Catalunya

Suport a persones
trasplantades hepàtiques
G61003273
i les seves famílies,
sensibilització i promoció

5.700,00 €

50

681,34 €

11,95%

Associació
Socioeducativa
Nousol

Projecte Goig, Oci a
G17989781
favor de la Salut Mental

Hospisport: Activitats
Físiques Saludables

10.008,50 €

75

3.406,69 €

34,04%

Desplaçaments:
500,00€

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

Associació
Gironina de
Prevenció i ajuda
a les enfermetats
del cor (Gicor)

Prevenció i promoció de
la salut cardiovascular
coronària entre la
G17361650
població. Serveis
d'atenció a malalts del
cor

2018/1335

Fundació Privada
Oncolliga Girona

Programa de prevenció
del consum de tabac
G17808098
entre els joves de 1r
d'ESO

18.000,00 €

59

2.384,68 €

13,25%

2018/1340

Fundació Privada
les Vetes

G17293150 Viu l'estiu en gran

10.137,94 €

78

3.406,69 €

33,60%

2018/1330

2018/1348

2018/1352

19.000,00 €

51

1.703,34 €

8,96%

Fundació Autisme
Mas Casadevall

Hàbits saludables i
G58434994 promoció de la salut a
persones amb TEA

13.894,59 €

70

3.066,02 €

22,07%

Altrart, Associació
d'Artteràpia Olot

Salut-Integració
Emocional a l'escola.
G55121941 Projecte d'Artteràpia a
l'escola Joan Maragall de
Santa Pau

9.030,00 €

79

3.406,69 €

37,73%

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 €

2018/1353

2018/1363

2018/1367

2018/1378

2018/1380

2018/1381

2018/1396

Associació per a la
rehabilitació de les
persones amb
malaltia mental

Capacita't
Acompanyament integral
G08631574 per a persones amb
problemes de salut
mental

11.864,60 €

76

3.406,69 €

28,71%

Escola de Futbol
Ter-Brugent

G17933037 Saltem al camp

4.962,00 €

79

2.366,56 €

47,69%

Associació Grup
Amics Senderistes
Gas Mountain

G55264428

Fem Dissabte a la
Garrotxa tot caminant

5.600,00 €

67

2.163,38 €

38,63%

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

Itineraris Inclusius a la
comunitat

22.000,00 €

72

3.406,68 €

15,48%

Fundació Privada
Minusvàlids Físics
Associats

Promoció de l'activitat
G17378704 física i l'esport des del
CAI-MIFAS

15.513,00 €

77

2.725,35 €

17,57%

Associació Contra
la Anorèxia i la
Bulímia

Quan no t' agrades
emmalalteixes. Promoció
G60259983 de la salut i prevenció
dels trastorns de
conducta alimentària

9.000,00 €

58

1.545,27 €

17,17%

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

Envelliment sa! Per a
G17662495 persones amb
discapacitat intel·lectual

6.550,00 €

61

1.530,73 €

23,37%

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

2018/1402

Fundació Privada
Drissa

G17588047 Alimenta la teva salut

2018/1421

Centro Asistencial
Canaan

G61242228

2018/1427

Fundació Privada
Astres
Associació Casal
dels Infants per
Acció Social als
Barris

2018/1429

17.359,08 €

61

2.384,68 €

13,74%

10.234,00 €

78

3.406,68 €

33,29%

G17695768 SaludableMENT

15.722,36 €

72

3.406,68 €

21,67%

G08828998 projecte Melissa

7.004,16 €

77

3.340,54 €

47,69%

Hàbits nous, Vida nova:
continuació

Associació
Tirabuixó

G55280721 Projecte Tirabuixó

Associació Mares
en Lactància i
Criança

2018/1444

2018/1448

2018/1431

2018/1441

9.832,80 €

79

3.406,68 €

34,65%

Suport a la lactància
G55122725 materna i criança
d'infants

650,00 €

67

340,67 €

52,41%

Esplais de la
Garrotxa

G17283979 Esplai Diari Garbuix

79.147,51 €

78

3.066,02 €

3,87%

Consell Esportiu
de la Cerdanya

V17406802

2.000,00 €

69

772,64 €

38,63%

Programa Pilot: Tothom
al Campus

Desplaçaments: 400,00
€

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

Material: 300,00 €

2018/1449

2018/1451

2018/1658

Associació Dona
Grup de Recolzament a
Dóna. Grup
recolzament a
G55085583 l'Alletament Matern de
l'alletament matern
l'Alt Empordà
de l'Alt Empordà

2.330,00 €

63

681,34 €

29,24%

Integra. Associació
Lleure per a persones
de discapacitats
G17035445 amb discapacitat
intel·lectuals
intel·lectual

36.000,00 €

74

3.406,68 €

9,46%

Escenaris
Especials,
Associació sense
afany de lucre

44.000,00 €

79

3.406,68 €

7,74%

TOTAL

110.000,00€
110.000,00

Cursos de teatre per a
G55291751 persones en risc
d'exclusió social

9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
10. Precs i preguntes
El vocal senyor Carles Salgas vol posar de manifest el canvi de valoració tècnica
tècnic pel
que fa referència a les concessions de les subvencions per al finançament dels
centres de formació d’adults;
d’adults comenta
omenta que l’esmentat canvi ha suposat una
desestimació de més del 50% de les sol·licituds,
sol·licituds i pregunta si l’Organime
Organime té previst
corregir aquest
st imprevist,
imprevist tenint en compte que la comptabilitat dels ens locals
preveien aquest suport econòmic.
La gerent respon que és una situació que es va detectar amb posterioritat a les
concessions de l’any 2017 i que s’ha volgut resoldre en les concessions d’engany.
S’inicia un debat per tal de trobar la millor solució i es proposen diverses opcions.

No havent-hi
hi més intervencions, el
e presidentt aixeca la sessió, de la qual el secretari
n’estén aquesta acta.
El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

El secretari
Jordi Turon i Serra
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