Secretaria
Exp. 2018/2239/A011201

Acta de la reunió ordinària de 13 de novembre de 2018 del Consell Rector de
Dipsalut
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2018/11
Ordinària
13 de novembre de 2018
De les 12:05 a les 13:15 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident segon:
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Albert Gómez i Casas
Pere Maluquer i Ferrer
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Miquel Àngel Villacampa i Ester

•

Interventora:
Mar Domènech i Sistané

•

Tresorera:
Esther Franch i Saguer

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 vicepresident primer, senyor Josep Fermí Santamaria i
Molero, i el vocal senyor Lluc Salellas i Vilar.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/10, del
dia 23 d’octubre de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 2017_1786 – Proposta de la modificació del responsable del contracte del
servei de Teleassistència domiciliària
6. Exp. 2018_1596 – Proposta de concessió de subvenció exclosa de
concurrència pública a la Federació de Salut Mental de Catalunya per a
despeses del projecte “Activa’t per la salut mental”
7. Exp. 2018_1698 – Proposta de subvenció exclosa de concurrència pública a la
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona per a
despeses d’activitats del Banc d’Aliments, any 2018.
8. Exp. 2014_1055 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament parcial de la
subvenció concedida a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social per al
finançament del programa Salut i Crisi
9. Exp. 2014_1065 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament parcial de la
subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix Empordà per al finançament
del programa Salut i Crisi
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/10, del dia
23 d’octubre de 2018, ordinària
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/10,
ordinària, del dia 23 d’octubre de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
El president informa els assistents de l’èxit de la jornada sobre la vespa asiàtica
celebrada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i en l’organització
de la qual va participar activament Dipsalut.
En relació amb aquest assumpte, la gerent pren la paraula per a informar els
assistents del desenvolupament de la jornada, que va servir, entre d’altres coses, per
a obrir futures vies de col·laboració de l’Organisme en aquest àmbit.
Finalment, el president informa els assistents que s’està treballant amb la possibilitat
de convocar la reunió ordinària del Consell Rector corresponent a desembre el dia 4 i
avança alguns dels assumptes que s’hi volen tractar.
3. Informació de la Gerència
La gerent informa que s’ha començat a implantar a Dipsalut el gestor d’expedients
Firmadoc i el seu gestor de registre, Accede; la Diputació de Girona ja treballa amb
Firmadoc, que té com a avantatge estar interconnectat, de manera directa, amb el
sistema Sicalwin de gestió econòmica, que fa servir tot el grup institucional des de fa
molts anys.
Seguidament, la gerent facilita als assistents les dades més importants respecte del
tancament de l’exercici pressupostari que s’està preparant.
Finalment, la gerent informa els assistents sobre el procés de reflexió estratègica en
què està treballant l’equip directiu de Dipsalut des de fa mesos, en facilita detalls sobre
la mecànica com s’està procedint i informa que probablement es podran presentar els
primers resultats a la reunió ordinària del Consell Rector corresponent al mes de gener
de 2019.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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476
477
478
479
480
481
482
483
484

Data
aprovació
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018

485

03/10/2018 Contractació 2015_1241

486

03/10/2018

Intervenció

2018_0758

487

03/10/2018

AGAiE

2018_2125

488

03/10/2018

Intervenció

2018_2161

489

05/10/2018

AGAiE

2018_1122

490

05/10/2018 Règim intern 2018_2145

491
492
493
494

10/10/2018 Intervenció 2018_0943
10/10/2018 Règim intern 2018_1244
10/10/2018 Règim intern 2018_1572
10/10/2018 Règim intern 2018_1838

495

15/10/2018 Subvencions 2017_1532

496
497

15/10/2018 Règim intern 2018_1290
15/10/2018 Règim intern 2018_1531

Núm.

Unitat

Expedient

Règim intern
Intervenció
Règim intern
Règim intern
Règim intern
Règim intern
Règim intern
Règim intern
Règim intern

2018_0817
2018_0825
2018_1606
2018_1607
2018_2147
2018_2148
2018_2150
2018_2152
2018_2153

Resum
Decret de contractació per interinitat com a auxiliar administratiu. MAÀl.
Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC2/2018.
Decret de contractació per interinitat com a auxiliar administratiu. TCP.
Decret de contractació per interinitat com a auxiliar administrativa. MCG.
Decret de contractació per interinitat com a tècnica mitjana. MSMÀ.
Decret de contractació per interinitat com a administratiu. RCJ.
Decret de contractació per interinitat com a administrativa. BPR.
Decret de contractació per interinitat com a administrativa. FTG.
Decret de contractació per interinitat com a administrativa. CRM.
Decret relatiu a la liquidació del contracte de serveis de comunicació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut i de
retorn de la garantia definitiva a Minimilks Marketing and Branding S.L.
Decret d’aprovació de l’aportació mitjançant transferència a la Diputació de Girona per l’execució dels projectes
relatius a la lluita contra la pobresa energètica
Decret relatiu a l’aprovació de la despesa derivada de la cessió d’ús de diferents sales de l’edifici Jaume
Casademont del Parc Científic i Tecnològic
Decret d’aprovació de l’aportació mitjançant transferència a la Diputació de Girona per l’execució dels projectes
relatius a habitatge social
Decret relatiu a la contractació menor del patrocini de Dipsalut al Fòrum Gastronòmic per a l’any 2018.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
extracurriculars. PPL.
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR7 2018. Setena incorporació de romanents.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents a setembre de 2018. STX.
Decret de convalidació de l’omissió de fiscalització
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de setembre de 2018. SBD .
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per despeses derivades del manteniment de Parcs Urbans i
les Xarxes d’ Itineraris Saludables, d’un import de 1.450,00 €, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació, atès que ha incomplert l’obligació de presentar la justificació en els termes establerts.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al setembre de 2018. MCG.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2018. ECC.
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Núm.
498
499
500
501

Data
Unitat
Expedient
Resum
aprovació
15/10/2018 Règim intern 2018_1545 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de 2018. Girona. MPA.
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de docència dels cursos del Catàleg de formació del segon
15/10/2018 Contractació 2018_1934 semestre de 2018 de gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d'alt i baix risc per a la transmissió de la
legionel·losi
Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagament menors per
15/10/2018
Govern
2018_2077
contractes de serveis.
Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagament menors per
15/10/2018
Govern
2018_2078
contractes de subministrament.

502

17/10/2018 Règim intern 2018_0770 Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents a agost i setembre de 2018. Girona. GMM.

503

17/10/2018 Subvencions 2018_0791

504

17/10/2018 Subvencions 2018_0848

505

17/10/2018 Subvencions 2018_0888

506

17/10/2018 Subvencions 2018_0974

507

25/10/2018 Règim intern 2018_0095

508

25/10/2018 Subvencions 2018_1491

509

25/10/2018 Règim intern 2018_1534

510

Concedir a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
25/10/2018 Subvencions 2018_1613 municipals de protecció de la salut, per la fase 2 de la instal·lació d’un sistema de telecontrol a la zona d’abastament
d’Anglès, per import de 16.464,50 €

Núm.

Data
aprovació

Unitat

Expedient

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, per les despeses derivades del
funcionament ordinari del consultori local, i minora-la de 1.739,05 € a 1.739,04 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garriguella, per les despeses derivades del
funcionament ordinari del consultori local, i minora-la de 1.739,05 € a 1.427,91 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilafant, per les despeses derivades del funcionament
ordinari del consultori local, i minora-la de 1.739,05 € a 1.622,63 €
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llívia, per les despeses derivades del funcionament
ordinari del consultori local, i minora-la de 1.739,05 € a 1.631,43 €
Decret de reconeixement de serveis prestats en altres administracions. Girona. BAP.
Convalidar l’omissió de fiscalització en la convocatòria, per al nomenament d’un/a funcionari/ària de carrera de la
plantilla de de Dipsalut, administració especial, subescala tècnica, titulats de grau mitjà, tècnics de promoció de la
salut, i la provisió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut, adscrit a l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut
Decret de resolució del recurs d’alçada contra la resolució del Tribunal Qualificador de provisió per concurs específic
del lloc de treball de tècnic de gestió de la XASPM i acció al territori. Girona. VGM.

Resum
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511

Concedir a l’Ajuntament de Bàscara, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
25/10/2018 Subvencions 2018_2071 municipals de protecció de la salut, per adequar la instal·lació d’aigua calenta del pavelló municipal per adaptar-la a
la normativa de la legionel·la, per import de 20.000,00 €

512

Concedir a l’Ajuntament d’Arbúcies, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
25/10/2018 Subvencions 2018_2099 municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals de la instal·lació d'ACFS al pavelló, piscina i camp de
futbol per complir amb la normativa actual de legionel·la, per import de 5.571,04 €

513

Concedir a l’Ajuntament d’Albons, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques
25/10/2018 Subvencions 2018_2101 municipals de protecció de la salut, per les reformes estructurals a la instal·lació de l'AFCS de la sala esportiva
municipal, per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import de 6.536,60 €

Concedir a l’Ajuntament de Vilademuls, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
25/10/2018 Subvencions 2018_2134 polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar un sistema de telegestió i autoanalitzador a la ZS Orfes i
ZS Galliners per controlar el nivell de desinfectant residual a l'aigua, per import de 20.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Vilablareix, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
515 25/10/2018 Subvencions 2018_2155 polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals del pavelló de Vilablareix per complir amb la
normativa actual de legionel·la, per import de 18.475,97 €
Convalidar l’omissió de fiscalització produïda en el moment de l’aprovació de la convocatòria, per Decret de 20 d’abril
516 25/10/2018 Subvencions 2018_2163 de 2018, del concurs de provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió de la Xarxa d’Agents de Salut Pública
Municipal i acció al territori, adscrit a l’Àrea de Protecció de la Salut
517 25/10/2018 Règim intern 2018_2183 Decret de reconeixement de serveis prestats en altres administracions. BPR.
518 25/10/2018 Contractació 2018_2216 Decret d’adjudicació del contracte menor de subministrament de de 7 ordinadors per als agents de Dipsalut.
519 26/10/2018 Règim intern 2018_2163 Decret de contractació per interinitat com a tècnica de gestió (A2 26). ECC.
520 26/10/2018 Règim intern 2018_2165 Decret de contractació per interinitat com a agent de salut pública municipal. NSA.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
521 26/10/2018 Règim intern 2018_2201
extracurriculars. Universitat de Girona / Girondo DMA.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
522 26/10/2018 Règim intern 2018_2202
extracurriculars. Universidad Internacional de La Rioja – UNIR / SSM.
Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis de consultoria estratègica en organització i optimització
523 29/10/2018 Contractació 2015_1254 de processos i en tecnologies de la informació, focalitzada en programari lliure i de retorn de la garantia definitiva a
l’empresa Mediterranean Consulting Barcelona, SL.
Data
Núm.
Unitat
Expedient
Resum
aprovació
514

6

524

Concedir a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
30/10/2018 Subvencions 2018_2130 polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals al pavelló municipal del Foment Deportiu per
tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import de 20.000,00 €

525

Concedir a l’Ajuntament de Regencós, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
30/10/2018 Subvencions 2018_2181 polítiques municipals de protecció de la salut per reformes estructurals al Centre Cívic per reduir el risc de
transmissió de la legionel·la, per import de 2.315,21 €

526

30/10/2018 Règim intern 2018_2185

527

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
extracurriculars. Universitat de Girona / GMM.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
30/10/2018 Règim intern 2018_2203
extracurriculars. Universitat de Girona / MCM.
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5. Exp. 2017_1786 – Proposta de la modificació del responsable del contracte del
servei de Teleassistència domiciliària
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària 2017/09, de 20 de juny, va
aprovar, per unanimitat, l’expedient de contractació del servei de teleassistència
domiciliària a la demarcació de Girona, per un període de 4 anys, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. Dins el
termini de presentació de proposicions legalment establert, es van presentar les següents
empreses:

Empreses licitadores
1) TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS SLU
2) QUAVITAE SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU

NIF

N. Registre
d’entrada

Data

B-80925977

2017/4180

7/08/2017

2017/4225

9/08/2017
Dipositat a
correus el
7/08/2017.

A-80106842

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, a la sessió del dia 19 de
setembre de 2017, el Consell Rector en data 26 de setembre de 2017, en la sessió
ordinària número 2017/12, va acordar la classificació de les ofertes presentades, i
considerar la proposició de TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU com a
més avantatjosa, requerint-la per la constitució de la garantia definitiva i la presentació
de la documentació assenyalada en la clàusula administrativa 15.1 del plec, en els
termes dels articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP.
En data 16 d’octubre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per la qualificació de
la documentació requerida a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, determinant que la documentació aportada per
l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU és conforme als
requeriments de la clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives particulars, i, per
tant proposa a l’òrgan de contractació que es procedeixi a l’adjudicació.
El dia 24 d’octubre de 2017 el Consell Rector de Dipsalut procedeix a l’adjudicació del
contracte a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU, amb CIF B80925977, per un import màxim de vuit milions cent-un mil set-cents setanta euros
amb cinquanta-vuit cèntims (8.101.770,58€), IVA no inclòs, amb un preu unitari de
13,50 euros/terminal i mes, i amb un termini d’execució de quatre anys. Posteriorment
el dia 23 de novembre de 2017 es procedeix a la formalització de l’esmentat contracte.
Als efectes de l’article 52 del TRLCSP i d’acord amb la clàusula quarta del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, tant a l’adjudicació del contracte com en el
document de formalització es designa com a persona responsable del contracte per
part de Dipsalut, al cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de
Vida de Dipsalut, amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la prestació
contractada i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a aquesta
finalitat.
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Per motius organitzatius s’ha decidit que la gestió d’aquest servei depengui
orgànicament de l’Àrea de Govern de Dipsalut, de manera que cal modificar a la
persona que exerceix les funcions de responsable del contracte, de manera que a
partir d’ara sigui la Sra. Queralt Aranda Espinalt, cap de la Secció d’Acció Social de
Dipsalut, que està previst que s’integri a l’Àrea de Govern de l’Organisme l’any 2019.
Aquesta modificació en cap cas es pot considerar com a essencial atès que no afecta
al contingut de les prestacions del contracte ni al seu import i obeeix a qüestions
d’interès intern que no repercuteixen en el desenvolupament del contracte.
Ateses les consideracions exposades i les competències que l’article 10 dels estatuts
de Dipsalut atribueix al Consell Rector, i els apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional
2a de la LCSP, a proposta de la Presidència el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Modificar el responsable del contracte, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP i la
clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars, en el sentit de
designar a la senyora Queralt Aranda Espinalt, cap de la Secció d’Acció Social de
Dipsalut, amb efectes a partir del dia següent a l’aprovació del present acord.
Segon. Traslladar l’acord a l’empresa adjudicatària i a les entitats locals participants.
6. Exp. 2018_1596 – Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència
pública a la Federació de Salut Mental de Catalunya per a despeses del projecte
“Activa’t per la salut mental”
El setze d’abril de 2018 (RE 18/2840), la Federació Salut Mental de Catalunya (en
endavant, la Federació), amb NIF G61064242 presenta una sol·licitud de subvenció
exclosa de concurrència pública per les despeses per al projecte Activa’t per la salut
mental, per la qual demana a Dipsalut un import de quaranta-dos mil euros
(42.000,00 €). La Federació de Salut Mental a Catalunya presenta el projecte Pla
Integral de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i la Federació
VEUS, des del Departament de Treball, Afers Socials i Família com a projecte pilot. A
la demarcació compten amb un espai “Situa’t” des d’on s’articulen totes les activitats
que es realitzen a la demarcació: activitats formatives, dinamització grupal, i demandes
d’informació i assessorament en salut mental.
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació
de Girona i que té com a estratègia donar suport a les entitats en aquelles inversions
que tinguin una finalitat de millora de la salut de les persones de la demarcació de
Girona.
Vist l’informe-proposta, de 30 d’octubre de 2018, emès per la gerent on exposa que la
finalitat del projecte pel qual es demana suport és d’interès públic i social per la
demarcació de Girona per la seva vessant en la millora de les malalties, i per tant, de
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la qualitat de vida de les persones per la qual cosa es proposa concedir una subvenció
directa atès que s’acredita el seu interès públic i social 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. Dipsalut no té inclòs en
el seu Pla estratègic de subvencions 2018 (aprovat pel Consell Rector en la sessió
ordinària 2017/15, de 14 de desembre de 2017) una línia de subvencions en
concurrència que tingui com a objecte l’ajuda en projectes de recerca. Atès que
resultaria difícil efectuar una convocatòria per subvencionar actuacions com a
programa pilot d’atenció sociosanitària, donada la seva singularitat i excepcionalitat.
Atès que l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional,
aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres causes que en dificultin la convocatòria pública. Atès que en la sessió
constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 2015 s’acorda delegar
en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà
de resolució a altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import
anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva durada no sigui superior a tres
anys. Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és d’un import
de quaranta mil euros (40.000,00 €), correspon al Consell Rector de Dipsalut,
l’aprovació d’aquesta subvenció.
Per tot l’exposat i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector, a proposta de la Presidència, aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir a la Federació Salut Mental de Catalunya, amb NIF G61064242, una
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses per al projecte Activa’t
per la salut mental, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 €), de conformitat
amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions,
d’acord amb el detall següent:
Expedient
2018/1596

Beneficiari

NIF

Federació Salut Mental de Catalunya

G61064242

Objecte
Projecte Activa’t per la salut mental
Subvenció
Total
pressupost

Import
concedit
total

Percentatge
subvencionat

Periode
subvencionable

Termini justificació
finalitza

56.649,85 €

40.000,00 €

70,61%

De l’1 de gener de
2015 a 31 de
desembre de 2018

15 de febrer de
2019
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SEGON. Autorització
Autoritzar i disposar l’import de quaranta mil euros (40.000,00 €) amb càrrec a
l’aplicació 1/3110/48908 Altres ajuts a ONL del pressupost de Dipsalut per a 2018.
L’entitat podrà sol.licitar una bestreta en el moment de la concessió de com a màxim el
50% de l’import subvencionat.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2015 fins
el 31 de desembre de 2018.
QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
La Fundació disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves
condicions.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 de febrer de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cinquanta-sis mil siscents quaranta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims (56.649,85 €) corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre d’entrada de Dipsalut d’un compte justificatiu
normalitzat que és a l’abast al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu
electrònica i que ha de contenir la informació següent:
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència.
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S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari el qual també tramitarà i
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que,
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
El beneficiari serà el responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà
tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel
pressupost del projecte.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
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
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 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
acord.
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Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, 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.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de
la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat
respectiva.
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DOTZÈ. Modificació de les subvencions
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 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 subvencions concedides, 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 novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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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 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, 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’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits 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 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
DIVUITÈ. Notificació
Notificar aquest acord a la Federació Salut Mental de Catalunya.
7. Exp. 2018_1698 – Proposta de subvenció exclosa de concurrència pública a la
Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona per a despeses
d’activitats del Banc d’Aliments, any 2018
El 9 de maig del 2018 (RE 2018/1698), la Fundació Privada Banc d’Aliments de les
comarques de Girona, amb NIF G17457672, va presentar una sol·licitud de subvenció
exclosa de concurrència pública per fer front a les despeses de les “Activitats
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ordinàries del Banc d’Aliments”, amb una despesa total de vuitanta-dos mil euros
(82.000,00 €) de la qual sol·licita una subvenció per import de quaranta mil euros
(40.000,00 €).
Vist l’informe, de data 30 d’octubre de 2018, de la cap de Secció d’Acció Social, que
exposa que amb les “Activitats ordinàries del Banc d’Aliments” es pretén fer front a les
despeses imprescindibles pel bon funcionament i desenvolupament de l’entitat
(manteniment del magatzem, dels equips de fred, de transport intern i furgonetes,
recollida i distribució dels aliments, assegurances, comunicació, informàtica, sou d’un
administratiu, material d’oficina...). La Fundació Privada Banc dels Aliments és una
entitat sense ànim de lucre que aconsegueix i distribueix aliments a col·lectius més
desfavorits a les comarques de Girona. Al llarg del 2017 ha aconseguit i distribuït unes
2.800 tones d'aliments entre 95 entitats benèfiques de la província, que a la seva
vegada els han fet arribar a unes 36.000 persones necessitades. Aquesta tasca ha
estat possible gràcies al treball i dedicació d’unes 50 persones voluntàries, repartides
en
les
diferents
funcions:
aprovisionament,
descàrrega,
classificació,
emmagatzematge, distribució, control de qualitat, visites a empreses agroalimentàries,
visites formatives a col·legis, organització de recaptes, visites de seguiment a entitats
benèfiques, formació al voluntariat. Les “Activitats Ordinàries del Banc d’Aliments” que
permetran la distribució d’aliments a les comarques gironines es realitzaran durant el
2018
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública i acció social a
la demarcació de Girona i que té com a estratègia donar suport als ajuntaments i a les
entitats sense finalitats lucratives en aquelles inversions que tinguin una finalitat de
millorar la prestació efectiva de serveis socials d’atenció especialitzada a la
demarcació de Girona.
Vist l’informe-proposta, de data 30 d’octubre, emès per la gerent on proposa concedir
una subvenció directa, atès que el projecte presentat per la Fundació Privada Banc
dels Aliments de les comarques de Girona és d’interès públic ja que amb les activitats
ordinàries de l’entitat fan front a les despeses generades en la distribució d’aliments a
col·lectius més vulnerables.
A més es fa difícil la seva convocatòria atès que és un projecte singular i que Dipsalut
no disposa de cap línia de subvencions a inversions per a entitats que tingui un objecte
en que hi pugui encaixar aquest projecte per aquesta anualitat, 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 i l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres causes que en dificultin la convocatòria pública,
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord
o resolució per a la concessió d’una subvenció.

16

La tramitació prevista a la mateixa, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
En la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 2015
s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva
durada no sigui superior a tres anys.
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és d’un import de
quaranta mil euros (40.000,00 €), correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació
d’aquesta subvenció.
D’acord amb aquests antecedents es pot concedir una subvenció directa atès que
s’acredita el seu interès públic i social 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.
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència i per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir a la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, amb
NIF G17457672, una subvenció exclosa de concurrència pública per a fer front a les
despeses derivades de les “Activitats ordinàries del Banc dels Aliments” per un import
de quaranta mil euros (40.000,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2018/1698

Fundació Privada Banc dels Aliments

G17457672

Objecte
“Activitats Ordinàries Banc dels Aliments”
Subvenció
Total
pressupost

82.000,00 €

Import
concedit total

40.000,00 €

Percentatge
subvencionat

Periode
subvencionable

Termini
justificació
finalitza

48,78 %

De l’1 de gener
de 2018 al 31 de
desembre de
2018

15 de febrer de
2019

SEGON. Autorització
Autoritzar i disposar l’import de quaranta mil euros (40.000,00 €) amb càrrec a
l’aplicació 1/3110/48908 Altres ajuts a ONL del pressupost de Dipsalut per a 2018.
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TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 al 31
de desembre de 2018
QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
L’entitat disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves
condicions.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 de febrer de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de vuitanta-dos mil euros
(82.000,00 €) corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre d’entrada de Dipsalut
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de Dipsalut
(www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la informació
següent:
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de Dipsalut, tal com estableix el punt 9 d’aquesta resolució.
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari el qual també tramitarà i
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.
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D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que,
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
El beneficiari serà el responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà
tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel
pressupost del projecte.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
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
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 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
acord.
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, 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
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de
la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat
respectiva.
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la resolució 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.
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En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per
adoptar els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
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 novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits 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.
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les 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’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits 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 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
DIVUITÈ. Notificació
Notificar aquest decret a la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques
gironines.
8. Exp. 2014_1055 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament parcial de
la subvenció concedida a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social per al
finançament del programa Salut i Crisi
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/5, que va tenir lloc el
dia 13 de maig de 2014, va concedir a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social,
una subvenció per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), pel projecte del
Pla comunitari a la comarca del Gironès, per un import de trenta-set mil euros
(37.000,00€) que representava un 100% de la base subvencionable fixada en trentaset mil euros ( 37.000,00 €).
La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social es comprometia al compliment de la
vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte
justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres.
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El dia 27 de novembre de 2014, amb (RE 2014/4339), la Fundació Servei Gironí de
Pedagogia Social, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el
termini establert.
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va
informar favorablement de la justificació.
Vist l’informe-proposta, de data 8 de novembre de 2018, emès per el cap de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica i la gerent, on exposa que en fase de control intern
posterior s’ha constatat la inclusió en el compte justificatiu de despeses de la segona
quinzena del mes de novembre del 2014 que es troben fora del període
subvencionable, d’acord amb les bases específiques reguladores de la subvenció, atès
que el periode subvencionable finalitzava el 15 de novembre de 2014. Les despeses
declarades en el compte justificatiu de la subvenció presentat corresponents a les
retribucions del mes de novembre i s’han imputat un 100% quan es consideren
subvencionables només els primers quinze dies del mes de novembre, d’acord amb el
detall següent:
s/Compte Justificatiu

Imputació

Nòmina
novembre
2014

% Imputació
al projecte(*)

Import
imputat al
projecte (1)

Imputació correcta
Import
imputables/CF(2)

Diferència (1)(2)

=50%*(1)

MBM

1.198,44

66,67%

799,00

399,50

399,50

ILR

1.827,84

5,00%

91,39

45,70

45,69

LMM

2.829,38

10,00%

282,94

141,47

141,47

BPV

2.122,04

30,00%

636,61

318,31

318,30

JTA

2.437,11

15,00%

365,57

182,78

182,79

Total

1.087,75 €
(*)

Percentatge imputació aplicat a la resta de mesos
(1)
Import declarat en el compte justificatiu.

D’acord amb la taula, a cada perceptor calculem el 50% de l’import justificat per tal
d’obtenir l’import que es considera subvencionable per aquesta subvenció,
corresponent als primers 15 dies del mes. L’import de mil vuitanta-set euros amb
setanta-cinc cèntims (1.087,75 €), en canvi, correspon a la part que no es considera
subvencionable i s’obté de la diferència entre l’import total imputat en el compte
justificatiu i el que s’havia d’haver imputat, atès que només es podia imputar el 50% de
la despesa declarada al mes de novembre.
La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social va justificar en el compte justificatiu un
import de trenta-set mil euros ( 37.000,00 €).
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Vist que no es consideren subvencionables el 50% de les despeses justificades del
mes de novembre, al excloure l’import de mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc
cèntims (1.087,75 €) de les despeses justificades per l’entitat dóna com a resultat la
correcta justificació de trenta-cinc mil nou-cents dotze euros amb vint-i-cinc cèntims
(35.912,25 €) que és un import inferior a la base subvencionable de l’acord de
concessió fixada en trenta-set mil euros ( 37.000,00 €).
En data 21 d’agost de 2014 es realitzar el pagament d’una bestreta de l’import de la
subvenció de divuit mil cinc-cents euros ( 18.500,00 €). En data 26 de febrer de 2015,
es va realitzar el pagament de l’import restant de la subvenció de divuit mil cinc-cents
euros ( 18.500,00 €) a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social.
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció per import de mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc
cèntims (1.087,75 €), atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa que
estava obligat a justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre,
d’acord amb l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix
com a causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la
justificació insuficient.
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes
anul·lables esmenant els vicis que els afectin.
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el
dret de l’interessat a l’audiència.
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de
l’interès de demora corresponent.
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions.
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per
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les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, iniciant-se d'ofici.
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència i per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, amb CIF G17148693, pel finançament
d’actuacions incloses al programa Salut i Crisi (Pm10) de la comarca del Gironès, per
un import de 1.087,75 (mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc cèntims), amb la
inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació
definitiva, d’acord amb el detall següent:
(a)

Import subvenció pagada

37.000,00

(b)

Despesa a justificar

37.000,00

(c)= (a)/ (b)

% subvencionable

(d)

Despesa justificada

37.000,00

(e)

Despesa subvencionable

35.912,25

(f) = (c) x (e)

Import a subvencionar

35.912,25

(g) = (a) – (f)

100%

A reintegrar

1.087,75 €

Segon. Concedir a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, un termini de 15
dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes.
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, i a la
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona.
9. Exp. 2014_1065 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament parcial de
la subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix Empordà per al
finançament del programa Salut i Crisi
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/5, que va tenir lloc el
dia 13 de maig de 2014, va concedir al Consell Comarcal del Baix Empordà una
subvenció per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), pel projecte “Davant la
crisi, reforcem la xarxa” per un import de cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis
euros amb setanta-sis cèntims (153.586,76 €) que representava un 100% de la base
subvencionable fixada en cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb
setanta-sis cèntims (153.586,76 €).
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El Consell Comarcal del Baix Empordà es comprometia al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació
de l’objecte de la subvenció, entre d’altres.
El dia 27 de novembre de 2014, amb (RE 2014/4331), el Consell Comarcal del Baix
Empordà, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el termini
establert.
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va
informar favorablement de la justificació.
Vist l’informe-proposta, de data 8 de novembre de 2018, emès per el cap de l’Àrea de
Gestió Administrativa i Econòmica i la gerent, on exposa que en fase de control intern
posterior s’ha constatat que la despesa declarada en el compte justificatiu de la
subvenció corresponent al cost de personal de dos treballadors està sobrevalorada en
set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims (741,35 €), d’acord amb el detall
següent:
Cost personal
s/compte
justificatiu

Cost personal
s/control
intern

MPF

24.704,63

23.176,62

30%

458,40

MG

51.011,76

50.068,59

30%

282,95

Treballador

TOTAL

% imputat

Diferència

741,35

D’acord amb la taula, a aquests perceptors es detalla el cost de personal declarat en el
compte justificatiu pel Consell Comarcal del Baix Empordà i calculem el cost de
personal que es considera subvencionable, d’acord amb les bases reguladores de la
subvenció. L’import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims
(741,35 €), en canvi, correspon a la part que no es considera subvencionable i s’obté
d’aplicar el percentatge d’imputació declarat del 30%, a la diferència entre l’import total
imputat en el compte justificatiu i el que s’havia d’haver imputat a cadascun.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va justificar en el compte justificatiu un import
de cent quaranta-un mil cent vuitanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims
(141.184,57 €) i atès que és un import inferior a la base subvencionable fixada en
l’acord de concessió en cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb
setanta-sis cèntims ( 153.586,76 €) es va haver de procedir a la minoració de l’import
de la subvenció. Vist que no es consideren subvencionables la quantitat de set-cents
quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims (741,35 €) al excloure l’esmentat import de
les despeses justificades pel Consell dóna com a resultat la correcta justificació de
cent-quaranta mil quatre-cents quaranta-tres euros amb vint-i-dos cèntims (140.443,22
€) que és un import inferior a la base subvencionable de l’acord de concessió fixada en
cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setanta-sis cèntims
(153.586,76 €).
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En data 20 d’octubre de 2014, es va realitzar el pagament d’una bestreta de l’import de
la subvenció de setanta-sis mil set-cents noranta-tres euros amb trenta-vuit cèntims (
76.793,38 €) i la resta pendent es va realitzar el pagament en data 9 de juliol de 2015
d’un import de seixanta-quatre mil tres-cents noranta-un euros amb dinou cèntims (
64.391,19 €), atès que havia justificat menys despesa.
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció per import de set-cents quaranta-un euros amb trentacinc-cèntims (741,35 €) atès que s’ha sobrevalorat el cost de personal de dos
treballadors i s’ha declarat unes despeses que no es consideren subvencionables i no
s’ha justificat la totalitat de les despeses que estaven obligats a justificar, d’acord amb
l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix com a causa
de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes
anul·lables esmenant els vicis que els afectin.
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el
dret de l’interessat a l’audiència.
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de
l’interès de demora corresponent.
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions.
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, iniciant-se d'ofici.
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Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència i per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb CIF P6700009A, pel finançament
d’actuacions incloses al programa Salut i Crisi (Pm10) de la comarca del Gironès, per
un import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims (741,35 €), amb la
inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació
definitiva, d’acord amb el detall següent:
(a)

Import subvenció pagada

141.184,57

(b)

Despesa a justificar

153.586,76

(c)= (a)/ (b)

% subvencionable

(d)

Despesa justificada

141.184,57

(e)

Despesa subvencionable

140.443,22

(f) = (c) x (e)

Import a subvencionar

140.443,22

(g) = (a) – (f)

100%

A reintegrar

741,35 €

Segon. Concedir al Consell Comarcal del Baix Empordà, un termini de 15 dies, a
comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions
que consideri oportunes.
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i a la
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona.
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
11. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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