Secretaria
Exp. 2019/707/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 12 de març de 2019
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/03
Ordinària
12 de març de 2019
De les 10:00 a les 11:15 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:
•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
Josep Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Albert Gómez i Casas
Pere Maluquer i Ferrer
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Companys i Güell i senyor
Albert Piñeira i Brosel.

Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/02, del dia
5 de febrer de 2019, ordinària
2. Informacions de Govern
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
4. Expedient 2019/1027/F010600 – Proposta de retiment i aprovació dels comptes
anuals de l’exercici 2018 de Dipsalut
5. Expedient 2019/127/J010600 – Proposta de rectificació de l’inventari de Dipsalut
de 2018
6. Expedient 2019/275/D050410 – Proposta d’aprovació de l’adhesió de Dipsalut al
Sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya
7. Expedient 2019/490/D050200 – Proposta de creació de la Mesa de Contractació
permanent de Dipsalut i de designació dels seus membres
8. Expedient 2019/61/X020201 – Proposta d’aprovació de les bases de la
subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d'ús
públic de titularitat i/o gestió municipal i de la convocatòria, per a l’any 2019, de
subvenció del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o
gestió municipal (Pt15)
9. Expedient 2019/743/X020201 – Proposta d’aprovació de les bases específiques
reguladores de subvencions en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments i a organitzacions no lucratives (ONL) i de intervencions
terapèutiques per a ONL, i de la convocatòria, per a l’any 2019, de subvencions
en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i de
intervencions terapèutiques per a ONL
10. Expedient 2019/744/X020201 – Proposta d’aprovació de les bases específiques
reguladores de subvencions per al foment de la cooperació internacional, del
respecte als drets humans i l'atenció a l'extrema pobresa i de la convocatòria,
per a l’any 2019, de subvencions de cooperació internacional al
desenvolupament
11. Expedient 2019/745/X020201 – Proposta d’aprovació de les bases específiques i
reguladores de subvencions als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i
els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre per al finançament
de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat
i de la convocatòria, per a l’any 2019-2020, als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre
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per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa
Benestar i comunitat
12. Expedient 2019/746/X020201 – Proposta d’aprovació de les bases específiques
reguladores del programa de suport econòmic a col·legis professionals de la
salut, el benestar i/o l'acció social de la demarcació de Girona per a la
realització d'activitats de formació als seus col·legiats que incorporin la
perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social i de la
convocatòria, per a l’any 2019, del programa de suport econòmic a col·legis
professionals de la salut, el benestar i/o l'acció social de la demarcació de
Girona per a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats que
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció
social
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
14. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/02, del dia
5 de febrer de 2019, ordinària
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/02,
ordinària, del dia 5 de febrer de 2019, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informacions de Govern
El president cedeix la paraula a la gerent i a l’assessor senyor Manel Muntada, els
quals expliquen als membres del Consell Rector el que s’ha fet fins ara del procés de
reflexió estratègic de l’Organisme: el pla de treball, les dinàmiques participatives -9 en
total, amb uns 200 participants aproximadament- i la concreció de les 4 línees
estratègiques de treball. La gerent també explica als assistents que el procés continua
obert i que, passats els mesos relatius a la convocatòria d’eleccions municipals,
caldrà seguir-hi treballant, proposant accions i objectius més concrets. Es preparà un
document de base que reculli el marc estratègic de futur i se’n proposarà l’aprovació
al Consell en la propera sessió.
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
El vocal senyor Lluc Salellas demana poder tenir accés permanent als Decrets que
hagi signat o signi la Presidència.
La gerent ordena als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització que es facin les
accions pertinents per a donar accés als sistemes informàtics als membres del
Consell Rector per tal que puguin fer aquesta mena de consultes de documents quan
ho considerin pertinent.
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24

Data
aprovació
23/01/2019

25

23/01/2019

GARH

2019_0239

26

25/01/2019

Subvencions

2018_1392

27

25/01/2019

Subvencions

2018_1537

28

25/01/2019

Subvencions

2018_1579

29

25/01/2019

Subvencions

2018_1889

30

25/01/2019

Contractació

2018_2280

31

25/01/2019

Contractació

2019_0022

32

25/01/2019

GARH

2019_0285

33

30/01/2019

Contractació

2018_2324

34

31/01/2019

GARH

2018_0632

35

31/01/2019

GARH

2018_0634

36

31/01/2019

GARH

2018_0637

37

31/01/2019

Contractació

2019_0020

Núm.

Unitat

Expedient

Resum

SJEO

2019_0127

Decret d’inici de l’expedient per a la rectificació anual de l'inventari de Dipsalut.
Establir que les retribucions que corresponen al lloc de treball “Cap de la secció d’Acció Social” són les que
indica la Relació de llocs de treball per al 2019, aprovada en la sessió ordinària 2018/10, de 23 d’octubre de
2018, sense perjudici dels increments retributius que es puguin aprovar amb posterioritat.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Bescanó, i minorar-la de 4.083,25 € a 3.915,66 €.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Calonge, i minorar-la de 12.414,08 € a 6.928,88 €.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Canet d’Adri, i minorar-lo de 1.348,93 € a 1.284,78 €.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i minorar-la de 6.600,84 € a 4.912,12 €.
Adjudicar a QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU, el contracte menor de servei aliè de prevenció de riscos laborals,
per 4.173,45 €, IVA no inclòs, més 509,97 € en concepte d’IVA, que totalitzen 4.683,42 €.
Adjudicar a Estefania Pérez Toledo, el contracte menor de Servei de procés participatiu per a famílies del
sigues tu en família curs 2018-19, per 6.944,00 €, IVA no inclòs (per 4 sessions), més 1.458,24 € en concepte
d’IVA, que totalitzen 8.402,24 €.
Decret d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació de Dipsalut per a 2019.
Adjudicar a UNIVERSITAT DE GIRONA, el contracte menor del servei d’optimització del projecte de llauna de
rescat inflable lineal, per 12.815,00 €, IVA no inclòs, 2.691,15 € en concepte d’IVA, que totalitzen 15.506,15 €.
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el quart trimestre de 2018, fora de la jornada
laboral habitual de l’empleada CEC per 530,40 €, corresponent a 24 hores en dies laborables i horari diürn
(subgrup A2).
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de novembre de 2018, fora de la
jornada laboral habitual de l’empleat AMP per 88,40 €, corresponent a 4 hores en dies laborables i horari diürn
(subgrup A2).
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el quart trimestre de 2018, fora de la jornada
laboral habitual de l’empleada MVG, per 380,95 €, corresponent a 19 hores en dies laborables i horari diürn
(subgrup A2).
Aprovar el sistema de tramitació simplificada de pagaments menors de subministraments.
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38
39
40

31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019

Contractació
GDiA
GDiA

2019_0021
2019_0686
2019_0687

41

04/02/2019

AGAiE

2018_2313

42

04/02/2019

AGAiE

2018_2363

43

04/02/2019

AGAiE

2018_2366

44

04/02/2019

AGAiRH

2019_0682

45

06/02/2019

AGAiRH

2018_0636

46

06/02/2019

AGAiRH

2018_0653

47

06/02/2019

Contractació

2019_0306

48
49

06/02/2019
08/02/2019

AGAiRH
AGAiRH

2019_0685
2019_0126

50

08/02/2019

Intervenció

2019_0339

51

11/02/2019

AGAiRH

2018_2305

52

11/02/2019

Contractació

2019_0313

53

11/02/2019

Subvencions

2019_0630

54

12/02/2019

Subvencions

2018_1005

55

12/02/2019

Subvencions

2018_1043

Aprovar el sistema de tramitació simplificada de pagaments menors de serveis
Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital del senyor LM
Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora AJ
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut SAT, per a l’any 2019
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d'inversió en els
consultoris locals (SACI) per a l’any 2019
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al
suport econòmic a inversions en equipaments dels centres d'acció social (ASIA, ASIO) per a 2019
Decret d’abonament de despeses protocol·làries i de representació a la Gerència
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora GM durant el mes de desembre
de 2018
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor ÀM durant els mesos de novembre i
desembre de 2018
Decret d’adjudicació del contracte menor del Servei de Retolació de 6 vehicles (1 Kia Niro 1.6 HEV DRIVE i 5
Toyota Auris 1.8 140H BUSSINES PLUS) amb la marca corporativa de Dipsalut. Impressió vinils i instal·lació.
Decret de revocació de reducció de jornada laboral de la Sra. MMS
Decret d’aprovació de l’import corresponent a ajuda social de salut del senyor TF
Decret de proposta a la presidència de la Diputació de Girona sobre l’expedient de la liquidació del pressupost
de Dipsalut de l’exercici 2018
Decret d’assignació individualitzada de les gratificacions corresponents al factor de disponibilitat i localització
Decret d’adjudicació del contracte menor del subministrament de 20 noves llicències de bústia de correu
electrònic (MS Exchange Estàndard CAL) i les corresponents 20 llicències d’usuari (MS Windows Server CAL)
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per finançar despeses per a la realització de
congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social per a l’any 2019
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vidreres, per al suport econòmic als
ajuntaments per a realitzar projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social i minorar-lo de 6.000,00 € a
4.742,52 €.
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès, i minorar-lo de 1.016,40 € a 518,72 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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56

12/02/2019

Subvencions

2018_1329

57

12/02/2019

Subvencions

2018_1541

58

12/02/2019

Subvencions

2018_1629

59

12/02/2019

Subvencions

2018_1633

60

12/02/2019

Subvencions

2018_1667

61

12/02/2019

Subvencions

2018_1685

62

12/02/2019

Subvencions

2018_1709

63

12/02/2019

Subvencions

2018_1789

64

12/02/2019

Subvencions

2018_1810

65

12/02/2019

Subvencions

2018_1813

66

12/02/2019

Subvencions

2018_1868

Decret de modificació de l’annex del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc d’Aliments
de les comarques de Girona, Dipsalut i Càritas Diocesana de Girona per la implantació dels Centres de
Distribució d’Aliments (CDA)
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de La Pera, i minorar-la d’un import de 1.000,00 € a 860,60 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vidreres per al suport econòmic del
manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-la de 1.300,00 € a 628,64 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i minorar-lo de 21.831,59 € a 19.428,35 €, d’acord amb
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Pals, i minorar-lo de 16.582,48 € a 8.343,96 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Borrassà per al suport econòmic del
manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables i minorar-la de 1.100,00 € a 186,04 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, i minorar-la de 3.546,88 € a 2.126,31 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Colera, i minorar-la de 1.319,71 € a 390,06 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Vilajuïga, i minorar-la de 668,12 € a 537,44€, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de La Jonquera, i minorar-la de 3.585,97 € a 2.527,34 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Banyoles, i minorar-la de 14.246,63 € a 13.377,98 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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67

12/02/2019

Subvencions

2018_1872

68

12/02/2019

Subvencions

2018_1886

69

12/02/2019

Subvencions

2018_1915

70

12/02/2019

Subvencions

2018_2171

71

12/02/2019

Subvencions

2018_2174

72

12/02/2019

Subvencions

2018_2176

73

12/02/2019

Subvencions

2018_2179

74

13/02/2019

Subvencions

2018_1034

75

13/02/2019

Subvencions

2018_1082

76

13/02/2019

Subvencions

2018_1662

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Celrà, i minorar-la de 3.448,36 € a 2.043,68 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Verges, i minorar-lo de 4.612,13 € a 955,98 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Puigcerdà, i minorar-la de 3.893,19 € a 3.119,33 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Banyoles de subvenció pel finançament de l’assessorament i
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals al CEIP Pla de
l’Ametller per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, d'acord amb el punt sisè de les bases
reguladores de la subvenció
Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de subvenció pel finançament de l’assessorament i
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals al Pavelló de Vilobí
per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, d'acord amb el punt sisè de les bases reguladores de
la subvenció
Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Salt de subvenció pel finançament de l’assessorament i suport
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals de la instal·lació d’ACFS al
pavelló municipal d’esports, camp de futbol El Pla i escola Deveses per complir amb la normativa actual de
legionel·la, d'acord amb el punt sisè de les bases reguladores de la subvenció
Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament d’Hostalric de subvenció pel finançament de l’assessorament i suport
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per la instal·lació d’un dosificador de clor per al
dipòsit de reg de la zona esportiva per reduir el risc de transmissió de la legionel·la, d’acord amb el punt sisè
de les bases reguladores de la subvenció
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per a finançar projectes que lluiten
contra la pobresa i l’exclusió social, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació, atès que no ha presentat al·legacions ni ha aportat més documentació al requeriment de
presentació del compte justificatiu
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, i minorar-lo de 2.210,99 € a 2.019,86 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Palamós, i minorar-lo de 32.273,02 € a 31.666,14 €, d’acord amb l’article 30 de
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77

13/02/2019

Subvencions

2018_1814

78
79

13/02/2019
13/02/2019

AGAiRH
Contractació

2019_0018
2019_0704

80

13/02/2019

Contractació

2019_0708

81

13/02/2019

AGAiRH

2019_0729

82

14/02/2019

AGAiRH

2019_0731

83
84
85

14/02/2019
18/02/2019
19/02/2019

AGAiRH
Contractació
AGAiRH

2019_0732
2019_0783
2019_0103

86

22/02/2019

Subvencions

2017_2201

87

22/02/2019

Subvencions

2018_0765

88

22/02/2019

Subvencions

2018_0790

89

22/02/2019

Subvencions

2018_1012

90

22/02/2019

Subvencions

2018_1060

91

22/02/2019

Subvencions

2018_1066

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Vila-sacra, i minorar-la d’11.630,96 € a 8.663,99 €, d’acord amb l’article 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Decret d’aprovació de l’import d’una ajuda social a la formació corresponent de 2018
Decret d’adjudicació del contracte menor del Servei de gestió integral del programa "Sigues tu".
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l'arrendament de l'espai delimitat de 200,00 m2 en un bé
immoble del mes de desembre de 2018. RIiudellots de la Selva. TOT HI CAP S.L.
Decret d’establiment de serveis mínims davant la convocatòria de vaga del dia 21 de febrer de 2019
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora MRF durant el mes de novembre
de 2018
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor XST durant el mes de febrer de 2019
Decret d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
Decret de nomenament com a funcionari interi de programa al Sr. LM
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per finançar les despeses
d’inversió en centres d’acció social, de 3.000,00 €, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació, atès que la totalitat de les despeses justificades s’han dut a terme fora del
període establert en el punt 1 de la convocatòria
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament d’Albanyà, i minorar-lo de 609,84 € a 271,04 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de Mollet de Peralada, i minorar-lo de 602,31 € a 568,85 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, i minorar-lo de 5.270,24 € a 2.765,94 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, i minorar-lo de 6.782,80 € a 4.184,05 €,
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments per a projectes de promoció de la
salut i d’hàbits saludables a l’Ajuntament de Palau-saverdera, i minorar-lo 1.215,62 € a 1.134,31 €, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
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Subvencions
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22/02/2019

Subvencions

2018_1206
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22/02/2019

Subvencions

2018_1327
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22/02/2019

Subvencions

2018_1328
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22/02/2019

Subvencions

2018_1430

97

22/02/2019

Subvencions

2018_1593
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22/02/2019

Subvencions

2018_1604

99

22/02/2019

Subvencions

2018_1693

100

22/02/2019

Subvencions

2018_1701

101

22/02/2019
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2019_0704

102

22/02/2019

Intervenció

2019_0724

Acceptar la renúncia a la subvenció per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques sol·licitada per
l’Ajuntament de Ventalló, per import de 772,47 €.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, i minorar-lo de 38.490,45 € a 36.354,03 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a l’Ajuntament de Tossa de Mar, i minorar-la de 5.707,65 € a 4.387,94 €, d’acord amb l’article
30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments per al suport econòmic al manteniment de Parcs
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, sol·licitada per l’Ajuntament de Tossa de Mar, d’import
506,99 €
Acceptar la renúncia a la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, sol·licitada
per la Fundació Privada Utopia, d’import 3.708,51 €
Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments per al suport econòmic al manteniment de Parcs
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, sol·licitada per l’Ajuntament de La Cellera de Ter, d’import
1.100,00 €
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Tossa de Mar, i minorar-lo de 35.598,11 € a 26.259,22 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges a l’Ajuntament de Blanes, i minorar-lo de 51.177,16 € a 41.935,69 €, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments per al suport econòmic al manteniment de Parcs
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, sol·licitada per l’Ajuntament de Fortià, d’import 2.200,00 €
Decret d’esmena d’error material del decret d’adjudicació del contracte menor del servei de gestió integral del
programa "Sigues tu".
Decret d’aprovació de la modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC 1/2019.
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4. Expedient 2019/1027/F010600
Proposta de retiment i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 de
Dipsalut
El president cedeix la paraula a la gerent, qui explica breument els aspectes més
destacats dels comptes anuals de l’excercici 2018 i les afectacions que tenen en el
pressupost de 2019.
Finalitzen les intervencions.
L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari.
La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013),
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes
anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat econòmic i
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de
liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, la regla
45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i,
en cas de discrepància, l’estat conciliatori.
D’acord amb la base 62 d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de
l’exercici 2019, els comptes anuals que integren el sector públic de la Diputació de
Girona els ha de remetre el seu president/a a la Intervenció General, un cop aprovats
inicialment o formulats pels seus òrgans competents, abans del dia 31 de març de
l’any posterior al tancament.
L’article 212.2 del TRLLRHL, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposen que el
compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat
abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i l’informe de la
Comissió especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 dies, durant els
quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o
observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les
reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la Diputació perquè
pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament aprovat, a la Sindicatura
de Comptes abans del 15 d’octubre.
La Regla 49.4 de la ICAL 2013 assenyala que l’aprovació del compte general és un
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Vist l’informe de la Intervenció de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) i atès el que disposen els Estatuts, el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

ACORD:
Primer. Retre i proposar inicialment els estats i comptes anuals de l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’exercici 2018,
segons detall que s’exposa a continuació:
1. COMPTES ANUALS
1.1. El balanç, amb un actiu de 24.314.275,28 euros, un passiu corrent de
4.321.389,48 euros i un patrimoni net de 19.992.885,80 euros.
1.2. El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi net de
2.657.750,25 euros.
1.3. L’estat de canvis en el patrimoni net.
1.4. L’estat de fluxos d’efectiu.
1.5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Pagaments líquids
Obligacions pendent de pagament
Romanents de crèdit

13.285.314,00 €
4.295.079,39 €
17.580.393,39 €
16.179.797,96 €
11.390.048,36 €
9.533.714,73 €
1.856.333,63 €
6.190.345,03 €

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament
Devolucions d’ingressos indeguts
Excés/defecte de previsió

13.285.314,00 €
4..295.079,39 €
17.580.393,39 €
13.357.649,08 €
380,00 €
0,00 €
13.357.269,08 €
249.853,08 €
13.107.416,00 €
380,00 €
4.223.124,31 €

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.820.236,31 euros.
1.6. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013.

2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2.1. Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.
2.2. Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi
d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos comptables i els bancaris.
Segon. Trametre els comptes anuals i la documentació complementària de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) a la
Intervenció General de la Diputació de Girona, per tal que pugui elaborar el compte
general de l’entitat.
5. Expedient 2019/127/J010600
Proposta de rectificació de l’inventari de Dipsalut de 2018
Antecedents i fonaments de dret
L’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix l’obligació dels
ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de
domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. L’aprovació, rectificació
i comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació. La rectificació d’inventari tindrà
caràcter anual sens perjudici de mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen
els actes o fets susceptibles d’alterar-ne la composició.
En el mateix sentit, l’article 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla
l’estructura i composició dels llibres d’inventari.
El mateix reglament, recull al seu article 105.2, que els òrgans de govern dels
organismes autònoms dependents han d’aprovar les rectificacions dels inventaris
respectius prèviament a l’aprovació definitiva pel Ple.
La Diputació de Girona, mitjançant decret de presidència, va aprovar en data 15 de
gener de 2019, l’incoació de l’expedient de rectificació de l’Inventari General.
En data 22 de gener de 2019, el cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
emet un informe on proposa l’obertura de l’expedient de rectificació de l’inventari de
Dipsalut.
El data 24 de gener de 2019, per decret de presidència, es decreta l’obertura de
l’expedient de rectificació anual de l’inventari de Dipsalut.
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut ha dut a terme les tasques
oportunes de comprovació, informació i documentació de l’inventari junt amb l’examen
i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre de 2018.

En data 6 de març de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització emet
el corresponent informe on exposa, que en el transcurs de l’any 2018, s’han realitzat
les operacions d’altes, baixes i cessions següents:
Baixes:
Proposta
baixa

de

2018000005

Concepte

Total Brut
Comptable

Net Patrimonial

Material obsolet o deteriorat

39.987,61 €

-

Altes:
Propostes d’alta

Concepte

2018000001
2018000008
2018000009

Material informàtic
Armari d’oficina
Material informàtic

2.820,39 €
287,50 €
817,96 €

2018000011

Material informàtic

7.745,39 €

2018000011
2018000006
2018000007

Material informàtic i llicències de
software
DEAs cedits a Mossos d’Esquadra de
Girona
DEAs cedits a Mossos d’Esquadra de
Girona
Total

Valor d’adquisició

4.134,57 €
15.805,81 €

Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2018, l’inventari de
Dipsalut està format per 1074 béns, per un import en valor brut comptable d’un milió
quatre-cents noranta-tres mil cent setanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims
(1.493.175,75 €).
La relació de béns i imports; agrupats segons diferents criteris; corresponen als
annexos de l’1 al 4 del present informe proposta, segons aquesta relació:
1. Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes.
2. Informe anual de rectificació de l’inventari per classificació.
3. Informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, epígraf i subepígraf.
4. Informe anual de rectificació de l’inventari per classificacions/comptes.
L’annex 5 dona constància de la comptabilització de l’assentament comptable 6.577
relatiu a l’amortització de 2018 dels béns de Dipsalut per un total de setanta-set mil
noranta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (77.094,74 €).
Vist l’informe favorable emès per el secretari de Dipsalut de data 6 de març de 2019.

Vista la proposta, de data 7 de març de 2019, emesa per el cap de el cap de Serveis
Jurídics, Econòmics i Organització i la gerent de Dipsalut.
Atesos els antecedents i d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts,
el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de DIPSALUT a data 31 de
desembre de 2018, amb les dades detallades en aquesta proposta.
Segon. Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell
Rector, per a la seva aprovació definitiva.

6. Expedient 2019/275/D050410
Proposta d’aprovació de l’adhesió de Dipsalut al Sistema central d’adquisicions
que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya
El president cedeix la paraula al senyor Álvarez, responsable dels Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització, qui explica que la proposta d’acord marc té com a finalitat
que Dipsalut pugui beneficiar-se dels ajuts de la Generalitat en matèria de
subministraments, i concretament pel que fa al combustible per als vehicles de
l’Organisme.
Finalitzen les intervencions.
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), és un
organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona,
dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat
d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.
D’acord amb els estatuts de l’ens, l’activitat de DIPSALUT es dirigeix al
desenvolupament adequat de les funcions que en matèria sanitària corresponen als
municipis de la demarcació de Girona, funcions d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis en les competències d’avaluació i informació de
situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social.
La Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, (en
endavant CCS) gestiona la contractació centralitzada de la Generalitat de Catalunya i
els seus organismes dependents o vinculats, i l’any 2001, mitjançant la disposició
addicional primera del Decret de la Generalitat de Catalunya 96/2001, va ampliar el
seu abast a les entitats locals de Catalunya.
Dipsalut està duent a terme una racionalització i ordenació de la contractació menor
per tal de limitar-ne l’aplicació als subministraments o serveis que no responguin a
necessitats de caràcter recurrent. En aquest sentit, Dipsalut licitarà o s’adherirà a
acords marc pel que fa referència a aquests serveis o subministraments.
La CCS disposa actualment d’un gran nombre d’acords marc que ofereixen
subministraments i serveis a uns preus i qualitats molt competitives, atès que es
beneficien dels avantatges de les economies d’escala i de les compres centralitzades.
Vistos els antecedents exposats, Dipsalut considera adient adherir-se a la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, i subscriure aquells
acords marc que consideri adients.
En referència als convenis administratius, l’article 50è de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del Règim jurídic del sector Públic, en el seu primer punt, estableix com a tràmit
preceptiu la incorporació d’una memòria justificativa que analitzi la necessitat,
oportunitat, impacte econòmic i caràcter no contractual del conveni.

La formalització de l’adhesió de Dipsalut a la CSS, s’efectuarà mitjançant la signatura
d’un conveni interadministratiu, atès que no comportarà ni prestacions directes entre
les administracions ni té caràcter contractual.
Els estatuts de Dipsalut disposen, en el seu article 10è apartat 15), que el Consell
Rector és l’òrgan competent per aprovar els convenis de col·laboració amb altres
administracions.
La gerent de Dipsalut, en data 20 febrer de 2019, emet la memòria justificativa
preceptiva.
Vista la proposta emesa per la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut, en data 21 de febrer de 2019, en la que es proposa
l’aprovació del conveni.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret, i ateses les competències que
l’article 10 dels Estatus de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Acordar l’adhesió de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) al Sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central
de Subministraments (CCS) de la Generalitat de Catalunya per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis en les condicions i
preus vigents en cada moment en els acords marc subscrits.
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat del present acord dins dels límits econòmics fixats a la normativa de
contractes del sector públic.
Quart. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la informació de caràcter públic d’aquest conveni, d’acord
amb l’establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 8 de la Llei
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya.

Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I LA COMISSIÓ CENTRAL DE

SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
REUNITS
D'una part la senyora Mercè Corretja i Torrens, que intervé en la seva qualitat de presidenta de
la Comissió Central de Subministraments, d’acord amb el previst al Decret 96/2001, de 20 de
març, i està expressament facultada per a aquest acte per acord de la Comissió Central de
Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de delegació de competències (DOGC
6053, de 16 de gener de 2012).
D'altra part el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, que intervé en la seva qualitat de
president, d’acord amb la delegació efectuada per Decret de Presidència de la Diputació de
Girona, de 21 d’agost de 2018.
EXPOSEN
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis.
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a
destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització
del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada
vinculació.
3r Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha
sol·licitat la seva adhesió al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat
en totes les seves categories de subministraments i de serveis.
4t Que la presidenta de la Comissió Central de Subministraments, en virtut de l’Acord de
delegació de competències ECO/31/2012, d'11 de gener, ha resolt el ________ l’aprovació de
la sol·licitud d’adhesió esmentada en el punt anterior, de la qual se’n donarà compte a la
primera reunió de la Comissió Central de Subministraments.
CLÀUSULES
1a OBJECTE
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les
quals l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT),
s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
2a ÀMBIT SUBJECTIU

El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms, entitats de dret
públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local,
prèvia comunicació de l’ens local a la Comissió Central de Subministraments.
3a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que DIPSALUT, realitzi els seus
procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central de
Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector públic i
d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions.
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats
de DIPSALUT en expedients d’adquisició centralitzada.
DIPSALUT facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central de
Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins del
Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les previsions d’adquisicions
futures.
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a DIPSALUT l’'accés a les aplicacions
informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment del conveni, així com
tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de
Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis.
4a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES
DIPSALUT comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per permetre’n el seu
coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients d’adquisició
centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències sorgides en la tramitació dels
procediments de contractació de subministraments i serveis derivats d’aquest conveni.
5a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES
En el supòsit que DIPSALUT hagués d'exigir responsabilitats que comportessin fer efectives les
garanties definitives constituïdes pels proveïdors adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el
seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió Central de Subministraments, als efectes
oportuns.
6a COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Les parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per aquesta, i dos
representants de l’entitat local, designats per aquesta, per tal de realitzar el seguiment del
compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la seva
interpretació.
7a JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni,
sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, seran de coneixement i competència de
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
8a DURADA I RESOLUCIÓ
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest i tindrà
una durada de 4 anys, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia
denúncia feta, almenys, amb dos mesos d’antelació.

No obstant això, serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o
l'incompliment greu de les seves clàusules per alguna de les parts signants.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquests
document.

7. Expedient 2019/490/D050200
Proposta de creació de la Mesa de Contractació permanent de Dipsalut i de
designació dels seus membres
El president cedeix de nou la paraula al senyor Álvarez, qui explica que l’objectiu
d’aquesta proposta és no haver d’aprovar cada cop que es fa una licitació la Mesa de
Contractació, amb els avantatges pel que fa la tramitació i eficiència que això
comporta.
La interventora, senyora Josa, proposa afegir com a vocal a aquesta Mesa permanent
el viceinterventor de la Diputació, la qual cosa se sotmet a votació dels membres del
Consell Rector.
Finalitzen les intervencions.
Antecedents i fonaments de dret
L’article 326 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) regula que en els procediments oberts, oberts simplificats,
restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la
innovació, els òrgans de contractació han d’estar assistits per una mesa de
contractació, a excepció dels casos en que la competència per contractar
correspongui a la Junta de Contractació. Alhora¸ aquest mateix precepte, regula les
funcions que s’assignen a la Mesa de contractació.
Així mateix, la D.A. Segona punt 7 de la LCSP, regula la composició de la mesa de
contractació en les entitats locals, i estableix el següent:
- Les Meses de Contractació estaran formades per un President, un Secretari i,
al menys, tres vocals.
- El President ha de ser membre de la corporació o un funcionari d’aquesta.
- Entre els vocals haurà de figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin
atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de
contractació i un interventor o, a falta d’aquests, una persona al servei de l’òrgan
de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu
assessorament jurídic, i una altra que tingui atribuïdes les relatives al seu control
econòmic - pressupostari.
- El Secretari/Secretària haurà de ser una persona funcionària que presti els
seus serveis a l’organisme.
- Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació no
poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta.

- En cap cas el personal eventual pot formar part de les meses de contractació ni
emetre informes de valoració de les ofertes. El personal funcionari interí
únicament podrà formar part de la mesa quan no es disposi de funcionaris de
carrera prou qualificats i així s’acrediti en l’expedient.
D’acord amb la D.A. segona punt 7 i l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic, si és
una mesa permanent, la seva composició haurà de publicar-se en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació corresponent i a més, en el Bulletí oficial de la
Província de Girona.
Atès que aquest precepte preveu la designació dels membres de la mesa de
contractació amb caràcter permanent, es considera convenient que Dipsalut designi
una mesa permanent aplicable als seus procediments de contractació, quan sigui
preceptiva la constitució de la mesa o així s’estipuli al plec de clàusules administratives
particulars de cada contracte.
D’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar, de conformitat amb l’article 326 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació Permanent de Dipsalut que
tindrà la següent composició:
1. Presidència: Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Suplents: Cap
del servei promotor de la contractació o funcionari del grup A1 o A2 de Serveis
Jurídics, Econòmics i Organització
2. Vocals:
a. Secretari general de l’organisme autònom. Suplents: vicesecretari general de la
Diputació de Girona o funcionari/a del grup A1 o A2 del Servei de Secretaria de la
Diputació de Girona en qui deleguin.
b. Interventora de l’Organisme autònom. Suplents: funcionari/a del grup A1 o A2
d’Intervenció en qui delegui.
c. Viceinterventor de la Diputació de Girona. Suplents: funcionari/a del grup A1 o
A2 d’Intervenció en qui delegui.
d. Cap del servei promotor de la contractació, o tècnic/a del servei promotor.
3. Secretari/a: Tècnic/a de Contractació de Dipsalut o funcionari/a del grup A1 o A2
de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització.
Tots el membres de la Mesa de Contractació tindran veu i vot, a excepció del
Secretari, que actuarà amb veu però sense vot.
La mesa es constituirà amb la composició esmentada quan així estigui previst als
plecs de clàusules administratives particulars reguladors de cada licitació.

Segon. Publicar aquest acord mitjançant anunci al perfil del contractant de Dipsalut, de
conformitat amb l’article 63 de la LCSP i al Butlletí Oficial de la Província de Girona
d’acord amb l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa parcialment la LCSP.
Tercer. El present acord entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Notificar aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció de l’Organisme.
8. Expedient 2019/61/X020201
Proposta d’aprovació de les bases de la subvenció per al finançament del servei
de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal i de la
convocatòria, per a l’any 2019, de subvenció del servei de socorrisme a les
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)
El president cedeix la paraula a la gerent, qui explica que, arran d’una petició del vocal
senyor Salellas en la sessió anterior, es proposa incorporar en l’acord com a
obligacions per als beneficiaris que es faci servir el català en els avisos, rètols o
documentació adreçada al públic que tingui relació amb l’objecte d’aquesta subvenció,
la qual cosa se sotmet a votació dels membres del Consell.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Bases reguladores de la subvenció per al
finançament del servei de socorrisme a les piscines
d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal(Pt15)
Convocatòria per al finançament del servei de
socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o
gestió municipal(Pt15)
Subvencions concurrencia competitiva
200.000,00
5/3110/46201/Programa de salvament i socorrisme

Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2019 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
El 22 de febrer de 2019 el cap de l’Àrea de Salut Ambiental emet un informe on
esmenta que:
“Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la
Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en
salut pública. Ho fa proporcionant serveis, suport tècnic i econòmic als 221
ajuntaments de la demarcació de Girona.

El ventall de programes que ofereix es recull al Catàleg de Serveis. S’hi inclouen
programes de salut ambiental dirigits a reduir els riscos presents en el nostre entorn i
en els equipaments públics.
L’ofegament és un greu problema de salut pública que preocupa a l’Organització
Mundial de la Salut perquè comporta 372.000 morts anuals. Són la tercera causa de
mort per traumatisme no intencional en el món.
Els últims anys, a Espanya han augmentat el nombre d’ofegats. Un total de 41
persones han mort per ofegament en espais aquàtics a Catalunya durant el 2018, fet
que suposa una mica més de l'11% de les 372 víctimes que hi va haver a tot Espanya,
segons l'Informe Nacional d'Ofegaments que elabora la Reial Federació Espanyola de
Salvament i Socorrisme. Catalunya és la cinquena comunitat en morts per
ofegaments.
Per la prevenció dels ofegaments i el rescat dels ofegats és clau la figura del servei de
socorrisme. En el conjunt del 2018, les morts per ofegament en un espai aquàtic
espanyol en la majoria dels casos es van donar en un lloc que no tenia servei de
socorrisme (83%).
Des de l’inici de l’activitat de l’organisme, en el primer catàleg de serveis es va
considerar que els serveis de seguretat, vigilància i salvament a les platges del litoral
gironí era un servei d’interès públic que reduïa alguns dels riscos que poden afectar a
les persones usuàries de les platges. A partir d’aquest any 2019 s’amplia aquesta línia
d’actuació de Dipsalut i s’ofereix als ajuntaments aquesta nova línia de suport
econòmic als serveis de socorrisme de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió
municipal.
L’objectiu d’aquesta subvenció es oferir als ajuntaments el suport econòmic necessari
que afavoreixi que les piscines de les quals són titulars, siguin més segures. Amb els
serveis de socorrisme dimensionats adequadament i la capacitació professional
establerta per la normativa.
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció.
Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la convocatòria de la subvenció esmentada per a l’any 2019, que
s’adjunten al present informe proposta.”
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 26 de febrer de 2019, la Gerència i el cap
de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització proposen l’aprovació d’aquestes noves
bases reguladores i l’aprovació de la convocatòria de la subvenció esmentades
anterioment.
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( en
endavant Llei 38/2003) i l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona (en endavant l’Ordenança) que estableixen quin és el contingut
mínim que han de tenir les bases reguladores.
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, i l’article 12.1 de l’Ordenança que estableixen
quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li confereix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD :
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la subvenció per al
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió
municipal de la demarcació de Girona (Pt15), segons l’informe de l’Àrea de Salut
Ambiental que consten en l'annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions per al finançament
del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de
la demarcació de Girona (Pt15), per l’any 2019, que consta en l'annex II, amb plena
submissió a les bases esmentades al punt primer.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart. Autoritzar l’import de dos-cents mil euros (200.000,00 €) destinat a la
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost
d’enguany de Dipsalut:
Aplicació pressupostària
Programa suport econòmic
seguretat, salvament i
socorrisme
(1)

5/3110/46201

Crèdits

200.000,00 €

(1)

Aquest import inlcou 50.000,00 € amb càrrec al crèdit disponible a nivell de
vinculació de capítol 4 de l’orgànica 5.

Cinquè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Sisè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).
Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.

Annex I
BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL
SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ
MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA (PT15).

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a finançar les actuacions per al servei de salvament i socorrisme de
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, dins del programa de suport econòmic
Pt15 del Catàleg de Serveis de Dipsalut.
Les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la seguretat dels usuaris de les piscines
d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les infraestructures i els recursos
humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors que fan que augmenti
la seguretat de les piscines.
Dipsalut preveu donar el suport necessari als ajuntaments de les poblacions que disposen de
piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència de servei de
socorrisme, segons la normativa vigent.
La millor opció per tal de donar suport a aquestes actuacions és el suport econòmic a través
d’una subvenció, en règim de concurrència competitiva.

2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge o fracció de la
despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els
ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que siguin
titulars d’una o més piscines d’ús públic dotades de serveis de socorrisme.
Només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

4. Conceptes subvencionables
Serà subvencionable exclusivament la despesa dels costos salarials totals corresponents al
personal socorrista, ja sigui contractat directament per l’ajuntament o a partir d’una empresa
que gestioni el servei.
Només seran subvencionables els costos salarials totals corresponents a aquells professionals
socorristes que puguin acreditar documentalment que es troben inscrits en el Registre Oficial
de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a professionals habilitats per al
desenvolupament de la professió de socorrista en instal·lacions aquàtiques o bé l’acreditació
emesa pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya
(COPLEFC) com a socorrista aquàtic en piscines.
Cap altra despesa serà subvencionable
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de
la subvenció.
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.

5. Convocatòria
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu
electrònica de Dipsalut (https:// seu.dipsalut.cat).
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Criteris de valoració i import de la subvenció
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:
Classificació de municipis*

% de finançament màxim

Grup 1

90,00%

Fins a 1500 habitants

Grup 2

De 1.501 a 5.000 habitants

80,00%

Grup 3

De 5001 a 15.000 habitants

70,00%

Grup 4

De 15.001 a 25.000 habitants

60,00%

Grup 5

Més de 25.000 habitants

50,00%

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la
subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.
L’import total atorgat no podrà ser mai superior a 20.000,00 euros.
Es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament fins que
s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia atorgada.
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada
exercici però en cap cas podrà excedir a l’import establert en aquest punt.
8. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Salut Ambiental serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió
d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
President:

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

Vocals:

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

Secretari:

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

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

la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.
9. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
11. Obligacions del beneficiari
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i
el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els

òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
g. Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de
la subvenció, el beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En
les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en
relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el
finançament de les actuacions.
h. Utilizar el català en tots els avisos, rètols o documentació adreçada al públic, vinculada a
la subvenció.
i. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
j. Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
k. Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
l. Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17a
d’aquestes bases.
m. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
12. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import
i la seva procedencia i la memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments

realizats en compliment de les condicions de la subvenció concedida. Quan es tracti de
nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.
En la justificació a més caldrà incloure:
-Donat que es tracta de costos salarials, caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat i quina ha estat la dedicació, en percentatge, de la jornada laboral mensual
de cada un dels socorristes, a la piscina o piscines del municipi.
-Documentació de cada un dels socorristes, que acrediti la seva habilitació per al
desenvolupament de la professió de socorrista en instal·lacions aquàtiques. Ja sigui la
inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o
l’acreditació emesa pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC).
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
Dipsalut, amb l’objectiu d’avaluar la justificació de la subvenció, podrà sol·licitar als ajuntaments
en cas que sigui necessari, les nòmines del personal socorrista, per a les quals es sol·licita la
subvenció.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut.
Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la
seu electrònica de Dipsalut.
13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
14. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
2. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.
3. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució.
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable:

a) Es podrà admetre un màxim del 1% desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100,00€, que no comportarà reducció de la quantia de la
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

b) Si aquest percentatge és superior al 1%, o als 100,00 € esmentats al punt a, es reduirà la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, aplicant el percentatge d’ajust corresponent.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
15. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:

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

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions
l’Ordenança.

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan
competent per adoptar els corresponents acords.
16. Subcontractació
De conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, al beneficiari podrà subvcontractar la totalitat de l’activitat subvencionada.
Així mateix el beneficiari no podrà concertar l’execució de l’activitat subvencionada en els casos
previstos en l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La subcontractació es regirà per tot allò establert en l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol , pel
que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
17. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:

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

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

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

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la
Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
18.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
20. Règim sancionador
Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concórrer el/la beneficiari/a, s’aplicarà allò
previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus.
En quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
21. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
22. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan

competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Annex II
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE
SOCORRISME A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA (PT15), PER L’ANY 2019.
•

Objecte, finalitat i període subvencionable

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular
les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les
actuacions per al servei de salvament i socorrisme de les piscines d’ús públic de titularitat i/o
gestió municipal, dins del programa de suport econòmic Pt15 del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la seguretat dels usuaris de les piscines
d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les infraestructures i els recursos
humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors que fan que augmenti
la seguretat de les piscines.
Dipsalut preveu donar el suport necessari als ajuntaments de les poblacions que disposen de
piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència de servei de
socorrisme, segons la normativa vigent.
La millor opció per tal de donar suport a aquestes actuacions és el suport econòmic a través
d’una subvenció, en règim de concurrència competitiva.
Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
ElPeríode subvencionable comprèn del l’1 de gener de 2019 fins al 30 de setembre de 2019.
•

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents mil euros (200.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a continuació:
Aplicació pressupostària
Programa suport econòmic
seguretat, salvament i
socorrisme

Crèdits
200.000,00 €

5/3110/46201

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

Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatoria, tots els ajuntaments de la
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que siguin titulars d’una o
més piscines d’ús públic dotades de serveis de socorrisme.
Només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.
•

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 13 de juny de 2019.
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon
procediment.
Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu
electrònica de Dipsalut (https:// seu.dipsalut.cat).
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Òrgan competent de la instrucció

L’Àrea de Salut Ambiental serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió
d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser
efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut.
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Termini de resolució i notificació

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

Criteris i valoració de les sol·licituds

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

% de finançament màxim

Grup 1

Fins a 1500 habitants

90,00%

Grup 2

De 1.501 a 5.000 habitants

80,00%

Grup 3

De 5001 a 15.000 habitants

70,00%

Grup 4

De 15.001 a 25.000 habitants

60,00%

Grup 5

Més de 25.000 habitants

50,00%

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE
Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la
subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.
L’import total atorgat no podrà ser mai superior a 20.000,00 euros.

Es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament fins que
s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia atorgada.
•

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
•

Publicitat

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.
•

Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el dia 10 d’octubre de 2019.
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.

9. Expedient 2019/743/X020201
Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions en
matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a organitzacions no
lucratives (ONL) i de intervencions terapèutiques per a ONL, i de la
convocatòria, per a l’any 2019, de subvencions en matèria de condicions i estils
de vida per a ajuntaments i ONL i de intervencions terapèutiques per a ONL
El president explica que aquesta línia fusiona les antigues bases de promoció de la
salut i d’acció social, que tenien el mateix àmbit d’actuació. La convocatòria, adreçada
tant a Ajuntaments com a entitats socials, està dotada en total amb 920.000 €.
No hi ha més intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Nom convocatòria:

Bases específiques reguladores de subvencions en
matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments; de condicions i estils de vida per a
ONL i intervencions terapèutiques per a ONL
Convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida a ajuntaments; i

organitzacions no lucratives i de intervencions
terapèutiques per a ONL.
Tipus de procediment:
Subvencions concurrència competitiva
Consignació pressupostària:
920.000,00 €
Aplicació pressupostària:
4/3110/46204/Programa Econòmic promoció salut i
qualitat de vida per a aj
4/3110/48900/Programa Econòmic promoció salut i
qualitat de vida per a ONL
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2019 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
El 25 de febrer de 2019 el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a
las Persones emet un informe on esmenta que:
“Marc conceptual
Dipsalut està interessat en promoure la incorporació de la perspectiva de determinació
social tant en la promoció de la salut com en l’acció social, ja que entén que la salut i el
benestar de les persones són, en gran part, constructes socials que es modulen
d’acord amb les seves condicions de vida.
L’evidència mostra que les condicions de vida poden ser font de desigualtat. Les
desigualtats en salut i benestar de les persones són el resultat de la distribució
inequitativa dels recursos. Les desigualtats són, en la seva concepció, injustes,
innecessàries i evitables.
Aquestes desigualtats són també la causa principal de la pobresa i, en contextos de
feble socialització, també de processos d’exclusió. La desigualtat qüestiona doncs la
cohesió social, tensiona la garantia dels drets socials, econòmics i culturals i crea
situacions de vulnerabilitat.
Dipsalut és conscient dels principals factors de desigualtat: el mercat de treball, el
mercat immobiliari, el sistema educatiu i de salut, la política urbanística o
d’infraestructures... Tot i que aquests factors s’escapen a la seva capacitat i àmbit
d’actuació, Dipsalut pot intervenir promovent processos de mobilització social o bé
exercint la seva influència intersectorial i interinstitucional.
L’Organisme està interessat doncs a impulsar processos d’apoderament comunitari
que permetin als grups socials tenir un major control i influència sobre les seves
condicions de vida. En aquest sentit és bàsic tenir en compte els processos de
consciència crítica de les condicions de vida, la capacitat de pensar i proposar
estratègies i finalment poder-les dur a terme per a generar canvi social.
Es pretén, així mateix, promoure mecanismes que permetin a les persones el seu
apoderament individual donant-los oportunitats per afrontar les seves circumstàncies ja
que aquestes configuren i influeixen en les seves trajectòries i projectes vitals.

De la mateixa manera Dipsalut ha d’impulsar les estratègies de Salut en Totes les
Polítiques. En aquest sentit son bàsiques la mesura de la desigualtat, l’acció
comunitària, la governança i l’equitat i l’avaluació d’impacte en salut de les polítiques
publiques.
Es vol, doncs, impulsar, d’acord amb diverses recomanacions internacionals,
estratègies que permetin contribuir a generar entorns socialment saludables, a
desenvolupar les habilitats de les persones, a generar polítiques promotores de la
salut i de benestar i a reforçar l’acció comunitària i la reorientació dels serveis.
Dipsalut entén que la salut i el benestar formen part dels Drets Humans, els quals són
els prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa.
Aquesta mirada es complementa amb una visió salutogènica, és a dir, positiva, que
creu i confia en les capacitats de les persones i de les societats d’utilitzar els recursos
disponibles per a generar i avançar cap a un estat òptim de salut i benestar.
Així mateix, aquesta perspectiva s’emmarca en una visió holística de la societat i de la
persona humana en les seves dimensions biològica, social, psicològica i espiritual,
sense oblidar la intrínseca pertinença de l’espècie humana al conjunt de l’ecosistema
terrestre.
Per tot això, Dipsalut té la voluntat d’alinear-se amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides
ja que assumeix que es una proposta de desenvolupament humà sostenible basat en
drets humans.
L’Organisme aposta pel disseny i l’avaluació de polítiques publiques que donin
resposta a processos socials essencialment dinàmics, incerts i complexos. L’avaluació
ha de permetre comprendre el perquè, com, quan, per a aquí i en quines
circumstàncies funcionen les intervencions i alhora fer anàlisis a partir de les teories de
la complexitat i de la contribució.
Dipsalut té entre els seus objectius donar suport a totes aquelles actuacions que portin
a terme els ajuntaments, organismes dependents, Entitats Municipals
Descentralitzades (en endavant E.M.D.) i entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona que comportin el desplegament de programes, projectes i
accions de promoció de la salut i el benestar per promoure una major qualitat de vida
de les persones. És a través de l’Àrea Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones que s’impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir
en entorns saludables, en la protecció dels Drets Humans, en la millora de les
condicions i els estils de vida i en la reorientació dels dispositius existents.
La vigència de les bases anteriors es fixava fins que se n’acordés la modificació o
derogació, i atès que Dipsalut incorpora al seu marc conceptual conceptes provinents
de l’acció social, que afegeixen noves perspectives per a la valoració dels projectes, es
fa necessària l’aprovació d’unes noves bases.
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció.

Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments; de condicions i estils de vida per a ONL i intervencions terapèutiques per
a ONL i la convocatòria, per a l’any 2019, de subvencions en matèria de condicions i
estils de vida per a ajuntaments i per ONL i de intervencions terapèutiques per a ONL
que s’adjunten al present informe proposta.”
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 4 de març de 2019, la Gerència i el cap
d’Àrea dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut proposen
l’aprovació d’aquestes noves bases reguladores i l’aprovació de la convocatòria de la
subvenció esmentades anterioment.
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de
subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar les bases especifiques reguladores de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives ( en
endabvant ONL) i intervencions terapèutiques per a ONL, segons l’informe de l’Àrea
de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a las Persones que consten en l'annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments i per ONL i de intervencions
terapèutiques per a ONL, per l’any 2019, que consta en l'annex II, amb plena
submissió a les bases esmentades al punt primer.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Quart. Autoritzar l’import de nou-cents vint mil euros (920.000,00 €) destinat a la
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a les aplicacions del pressupost
d’enguany de Dipsalut:
Aplicació
pressupostària
Programa econòmic promoció
salut i qualitat de vida per a
aj.

4/3110/46204

Programa Promoció Salut i
Qualitat de Vida per a ONL

4/3110/48900

Programa Promoció Salut i
Qualitat de Vida per a ONL

4/3110/48900

Crèdits

Línia de
Subvenció

580.000,00 €

Condicions i estils
de vida per a aj.

250.000,00 €

90.000,00 €

Condicions i estils
de vida per ONL.

Intervencions
terapèutiques per a
ONL

Cinquè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Sisè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).
Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió de
subvencions a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut
i intervencions terapèutiques publicades al BOP de Girona, número 53, de 16 de març
de 2017, aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/04 de 7 de març de
2017.
Novè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió de
subvencions per projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per atenció
social, publicades al BOP de Girona, número 74, de 18 d’abril de 2017, aprovades en
la sessió ordinària del Consell Rector 2017/05, de 4 d’abril de 2017.

Annex I
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE
CONDICIONS I ESTILS DE VIDA PER A AJUNTAMENTS I PER A ORGANITZACIONS NO
LUCRATIVES (EN ENDAVANT ONL) I DE INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES PER A ONL

1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (en endavant Dipsalut) a ajuntaments, organismes dependents, entitats municipals
descentralitzades (en endavant E.M.D.) i organitzacions no lucratives ( en endavant ONL) de la
demarcació de Girona per finançar actuacions de millora de les condicions i estils de vida de
les persones, i a ONL per a intervencions terapèutiques quan es realitzin en la demarcació de
Girona.
Aquestes subvencions tenen per objectiu:
Per a les subvencions de condicions i estils de vida:
-Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets humans i la
convenció dels drets de la infància, especialment pels que constitueixen els drets
econòmics i socials i culturals.
-Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu,
especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat,
vulnerabilitat o exclusió socials.
-Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les
persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
-Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
-Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament
sostenible i el model de determinants socials de la salut.
Per a les subvencions de intervencions terapèutiques:
-Millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència,
que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
-Millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i situacions de
risc derivades de processos d’envelliment amb malalties associades.
-Donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els dos
punts anteriors.
Dipsalut, per donar suport a aquestes actuacions opta per l’establiment de tres línies de
subvenció en règim de concurrència competitiva:
-Suport econòmic als ajuntaments i organismes dependents i E.M.D. per a
projectes/actuacions de millora de les condicions i estils de vida
-Suport a organitzacions no lucratives (ONL) per a projectes/actuacions de millora de
les condicions i estils de vida
-Suport a organitzacions no lucratives (ONL) per a projectes/actuacions d’intervenció
terapèutica

Els projectes han d’explicar de forma clara els objectius, de manera que no se subvencionarà
cap projecte que no respongui a la perspectiva plantejada per Dipsalut. També hauran
d’explicar, quan sigui el cas, de quina manera es promouen els Drets Humans, especialment
els econòmics i socials, pel que fa a les subvencions de condicions i estils de vida, o com es
tenen en compte els eixos de desigualtat, pel que fa a les intervencions terapèutiques.
El període objecte de la subvenció es concretarà en cada convocatòria.

2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge o fracció de la
despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

3. Destinataris
Poden concòrrer a les convocatòries de les subvencions derivades d’aquestes bases, segons
s’indiqui en cada cas:
Pel que fa a les línies de condicions i estils de vida:
-els ajuntaments, organismes dependents i E.M.D. de la demarcació de Girona
-les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats de promoció
de la salut i d’hàbits saludables per fomentar la millora de les condicions i els estils de vida a la
població en general.
En cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per beneficiari i any
Pel que fa a les línies de intervencions terapèutiques:
-les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats d’intervenció
terapèutica destinades a millorar la qualitat de vida de persones que pateixen una malaltia o
una situació de vulnerabilitat social o de risc.
En cada línea de subvenció s’atorgarà una única ajuda per beneficiari i any.

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

4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització d’activitats amb persones, i que es corresponguin amb alguns dels conceptes
i tipus de projecte següents:
-Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats
-Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
-Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
Es prioritzarà la següent tipologia de projectes:
Per a les subvencions de condicions i estils de vida

1. Actuacions orientades a la millora, garantia o desenvolupament dels Drets Humans, Socials i
Econòmics i/o que incorporin la perspectiva dels Determinants Socials de la Salut (DSS) i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
2. Actuacions orientades a la participació o millora dels estils o qualitat de vida (activitat física,
alimentació...).
Per a les subvencions de intervencions terapèutiques
1. Projectes que tenen en compte i apliquen correccions segons eixos de desigualtat (ètnia,
entorn, gènere/sexe, edat, classe social).
2. Projectes de caràcter universal (projectes que no apliquen correccions segons eixos de
desigualtat).
Despeses no subvencionables per als projectes de Condicions i Estils de Vida
Tipologia de projecte

1

Projectes/activitats orientades a la millora,
garantia o desenvolupament dels Drets
Humans, especialment dels Socials i
Econòmics* i/o que incorporin la perspectiva
dels Determinants socials de la Salut (DSS) i
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS)

Conceptes no subvencionables
-Funcionament i gestió ordinaris de l’Ajuntament
-Personal intern de l’Ajuntament que no estigui
directament vinculat amb l’execució de l’activitat
subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
-Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris
que realitzen les activitats; samarretes i altra
vestimenta de marxandatge
-Despeses de material informàtic
-Adquisició de maquinària i aparells d’ús esportiu
-Redacció de projectes i formació dels professionals
-Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o
tancats
-Adquisició d’equipaments
-Trofeus i medalles
-Activitats culturals, esportives i extraescolars
excepte si apliquen la perspectiva de determinants
socials de la salut

2

Projectes/activitats orientades al foment o la
millora dels estils o qualitat de vida (activitat
física, alimentació...)

-Funcionament i gestió ordinaris de l’Ajuntament
-Personal intern de l’Ajuntament/entitat que no estigui
directament vinculat amb l’execució de l’activitat
subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
-Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris
que realitzen les activitats; samarretes i altra
vestimenta de marxandatge
-Despeses de material informàtic
-Adquisició de maquinària i aparells d’ús esportiu
-Redacció de projectes i formació dels professionals
-Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o
tancats
-Adquisició d’equipaments
-Trofeus i medalles
-Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja,
telecomunicacions, etc.)
-Despeses de transport
-Adquisició de maquinària
-Lloguer dels espais de realització de les activitats
-Despeses d’alimentació si no estan lligades de
manera inequívoca i directa amb l’activitat

*Descrits en el Pacte Internacional dels Drets, Econòmics, Socials i Culturals de la O.N.U.
Queden exclosos explícitament les accions i els programes següents en funció del tipus de
projecte
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D’esport competitiu.
De promoció turística o bé accions de caràcter internacional.
Destinats a realitzar intervencions terapèutiques.
Casals d’infants i/o joves de qualsevol tipologia excepte les activitats de lleure educatiu
que incloguin explícitament el marc substantiu de Dipsalut.
Lligats a l’alimentació, activitats culturals, d’oci i que no estiguin directament
relacionades amb la promoció de la salut.
Inclosos en algun dels altres programes del Catàleg de serveis de Dipsalut o bé
accions finançades directament per l’organisme (convenis, subvencions...).
Inclosos en algun programa d’altres administracions que cobreixi adequadament les
necessitats del territori (per exemple: control de menús escolars, beques menjador...).
Que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.

Tots aquests projectes han d’explicar de forma clara els objectius en salut o en reducció de
desigualtats, de manera que no se subvencionarà cap projecte esportiu o de lleure que no
respongui a la perspectiva plantejada per Dipsalut i especificada en els criteris del punt 4 de les
bases reguladores.
Despeses no subvencionables per als projectes d’intervenció terapèutica
- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat
- Personal intern de l’entitat que no estigui directament vinculat amb l’execució de
l’activitat subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats;
samarretes o altra vestimenta de marxandatge

- Despeses de material informàtic
- Adquisició de maquinària i aparells d’ús esportiu
- Redacció de projectes i formació dels professionals
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats
- Adquisició d’equipaments
- Trofeus i medalles
Queden excloses explícitament les accions i els programes que:
-

-

Incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
Estiguin inclosos en algun programa/acció de Dipsalut o d’altres administracions que
cobreixi adequadament les necessitats del territori.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de
la subvenció.
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.

5. Convocatòria
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6. Sol·licituds
La sol·licitud s’ha de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

.
- A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi el projecte per al qual es demana la subvenció
Subvencions per a la millora de les condicions i estils de vida
Els ajuntaments i les entitats peticionàries hauran de detallar de manera concreta quins
Drets Humans protegeix garanteix o millora el seu projecte; i com s’hi incorporen els
Determinants socials de la salut (en endavant DSS) i/o els Objectius de
desenvolupament sostenible (en endavant ODS). Si no queda clarament explicitat, el
projecte s’inclourà en el grup dels que promouen la millora dels estils/qualitat de vida.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues tipologies
descrites en el punt 4, als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en
compte la de la categoria que tingui més pes en el pressupost de despeses. Si no
s’explica o no queda clarament delimitat en la sol·licitud, el projecte s’inclourà en el
grup dels que promouen la millora dels estils/qualitat de vida.
Subvencions per a intervencions terapèutiques
Les entitats hauran de justificar i explicar amb claredat de quina manera concreta
s’apliquen les correccions segons els eixos de desigualtat en el projecte presentat,
quan sigui el cas.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues tipologies
descrites en el punt 4, als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en
compte la de la categoria que tingui més pes en el pressupost de despeses. Si no
s’explica o no queda clarament delimitat en la sol·licitud, el projecte s’inclourà en el
grup de projectes de caràcter universal.
Les entitats sense ànim de lucre hauran de presentar, a més:
-

La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts que hagin estat
lliurats a Dipsalut per a qualsevol de les convocatòries obertes en l’exercici 2011 i
posteriors.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Criteris de valoració i import de la subvenció
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons els criteris següents:

d) Per a les línies de subvencions als ajuntaments, organismes dependents i E.M.D. i
organitzacions sense ànim de lucre (ONL) per actuacions que promoguin la millora de les
condicions i els estils de vida:
Les sol·licituds es valoraran en funció de si es tracta de projectes del tipus 1 o 2 de l’apartat
“Conceptes subvencionables” (condicions i estils de vida) d’aquestes bases,
Pels ajuntaments, amb un percentatge màxim de subvenció respecte a la base subvencionable
i un import màxim absolut en funció de la població del municipi, que es concretarà en la
convocatòria.
Per a les organitzacions no lucratives, amb un percentatge màxim de subvenció respecte a
la base subvencionable i un import màxim absolut en funció del pressupost anual de l’entitat,
que es concretarà en la convocatòria.

e) Per a la línia de suport econòmic a organitzacions sense ànim de lucre (ONL) per a
intervencions terapèutiques
Les sol·licituds es valoraran en funció de si es tracta de projectes de tipus 1 o 2 de l’apartat
“Conceptes subvencionables” (intervencions terapèutiques) d’aquestes bases,
Amb un percentatge màxim de subvenció respecte de la base subvencionable i un import
màxim absolut en funció del pressupost anual de l’entitat, que es concretarà en la convocatòria.
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
En la convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada
exercici.
8. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a las Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
President:

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

Vocals:

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

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap d’Àrea de
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut o
funcionari en qui delegui.

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.
9. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
11. Obligacions del beneficiari
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.

b. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el
beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En les
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb
l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de
les actuacions.
h. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i.

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

j.

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17a
d’aquestes bases.

k. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
12. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import
i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat.
També caldrà omplir les dades de la memòria de l’actuació efectuada.

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la
seu electrònica de Dipsalut.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut.
13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
14. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actuació
que estigui obligat a justificar.
3. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics
o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l’actuació o els
percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la
resolució.

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable, per ajustar els tràmits als principis d’eficiència, economia de mitjans i
eficàcia que han de regir el funcionament de les administracions públiques, Dipsalut admetrà la
desviació que es diu a continuació en relació a la base subvencionable:
Per als projectes de condicions i estils de vida (Ajuntaments. E.M.D. i
organitzacions no lucratives)
-Es podrà admetre un màxim de 100,00 € de desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada,
sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
-Si aquest percentatge de variació és superior als 100,00 € esmentats al punt anterior, es
reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
Per als projectes d’intervenció terapèutica (organitzacions no lucratives)
-Es podrà admetre un màxim d’un 4% de desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100,00 €, que no comportarà reducció de la quantia de
la subvenció atorgada, sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
-Si aquest percentatge de variació és superior al 4% o els 100,00 €, esmentats al punt a,
es reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les
al·legacions l’òrgan competent modificarà la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
15. Invalidesa, revocació i reintegrament
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:

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

e) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes.

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

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan
competent per adoptar els corresponents acords.
16. Subcontractació
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
17. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:

f)

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
g) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.

h) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
i)

j)

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la
Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
18. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

k) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

l) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
m) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
n) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
20. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal,
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre.
21. Règim sancionador

Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concórrer el/la beneficiari/a, s’aplicarà allò
previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus.
En quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
22. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
23. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Annex II

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA
PER A AJUNTAMENTS, ORGANISMES DEPENDENTS I ENTITATS MUNICIPALS
DESCENTRALIZADES (EN ENDAVANT E.M.D.); CONDICIONS I ESTILS DE VIDA PER A
ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES (EN ENDAVANT ONL) I INTERVENCIONS
TERAPÈUTIQUES PER A ONL, PER A L’ANY 2019
•

Objecte, finalitat i període subvencionable

Dipsalut entén que la salut i el benestar formen part dels Drets Humans, els quals són els
prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa. Aquesta mirada es
complementa amb una visió salutogènica, és a dir, positiva, que creu i confia en les capacitats
de les persones i de les societats d’utilitzar els recursos disponibles per a generar i avançar cap
a un estat òptim de salut i benestar.
Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns
saludables, en la protecció dels Drets Humans, en els estils de vida, en polítiques promotores
de la salut, en la participació social, en la reorientació dels dispositius existents i en la reducció
de les desigualtats.
És en el marc la línia de condicions de vida i reducció de desigualtats que Dipsalut vol, entre
d’altres actuacions, donar suport econòmic als ajuntaments i organitzacions no lucratives de la
demarcació que fan un esforç en la promoció de la salut i la millora de la qualitat i els estils de
vida i en les intervencions terapèutiques de les persones a la demarcació de Girona, per tal que
puguin dur a terme els projectes o accions que incideixin en aquests àmbits.
Per tal de donar suport a aquestes actuacions, Dipsalut estableix una convocatòria que inclou
tres línies de subvenció
-

Una adreçada a ajuntaments, organismes dependents, i Entitats Municipals
Descentralitzades (E.M.D.) per projectes que orientin la seva activitat a la millora de
les condicions i estils de vida de les persones.

-

Una adreçada a organitzacions sense ànim de lucre (ONL) que orientin la seva activitat
a la millora de les condicions i estils de vida de les persones.

-

Una línia adreçada a ONL per a intervencions terapèutiques.

Pel que fa a les Condicions i Estils de Vida, Dipsalut té com a prioritat el foment de projectes
que tinguin per objectiu:
- Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets
humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que constitueixen els
drets econòmics i socials.
-Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu,
especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de
necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
-Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les
persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
-Promoure activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de
vulnerabilitat social

-Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament
sostenible i el model de determinants socials de la salut.
Els projectes de Condicions i Estils de Vida s’agruparan segons la següent tipologia:
-Actuacions orientades a la millora, garantia o desenvolupament dels Drets Humans,
Socials i Econòmics i/o que incorporin la perspectiva dels Determinants Socials de la
Salut (DSS) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
- Activitats orientades a la participació o millora dels estils o qualitat de vida (activitat
física, alimentació...)
Pel que fa a les intervencions terapèutiques, Dipsalut té com a prioritat el foment de
projectes que tinguin per objectiu:
-Intervencions destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per
malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg
termini.
-Intervencions destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de
vulnerabilitat social i situacions de risc derivades de processos d’envelliment amb
malalties associades.
-Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius
afectats esmentats en els dos punts anteriors.
Els projectes per a les intervencions terapèutiques s’agruparan segons la següent tipologia:
-Projectes que tenen en compte i apliquen correccions segons eixos de desigualtat
(ètnia, entorn, gènere/sexe, edat, classe social) o bé
-Projectes de caràcter universal (projectes que no apliquen correccions segons eixos
de desigualtat).

Per a cada línea dins la present convocatòria es concedirà una única subvenció per beneficiari i
any.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
Període subvencionable:
-Per a les subvencions de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes
dependents i EMD: del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31 de juliol de 2019.
-Per a les subvencions de condicions i estils de vida per a ONL: del dia 1 d’agost de 2018 al
dia 31 de juliol de 2019.
-Per a les subvencions d’intervenció terapéutica: del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31 de juliol de
2019.
•

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de nou-cents vint mil euros
(920.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es
detallen a continuació:
Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i
EMD:
Aplicació
pressupostària
Programa econòmic promoció salut i
qualitat de vida per a aj.

4/3110/46204

Crèdits
580.000,00 €

Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ONL:

Aplicació
pressupostària
Programa Promoció Salut i Qualitat de
Vida per a ONL

4/3110/48900

Crèdits

250.000,00 €

Per a la línea d’intervencions terapèutiques:
Aplicació
pressupostària
Programa Promoció Salut i Qualitat de
Vida per a ONL

4/3110/48900

Crèdits

90.000,00 €

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

Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, segons s’indiqui en cada
cas:
Pel que fa a les subvencions de condicions i estils de vida:
-els ajuntaments, organismes dependents i E.M.D. de la demarcació de Girona.
-les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats de promoció
de la salut i d’hàbits saludables per fomentar la millora de les condicions i els estils de vida a la
població en general.

En cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per beneficiari i any.
Pel que fa a les subvencions de intervencions terapèutiques:
-les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona activitats d’intervenció
terapèutica destinades a millorar la qualitat de vida de persones que pateixen una malaltia o
una situació de vulnerabilitat social o de risc
En cada línea de subvenció s’atorgarà una única ajuda per beneficiari i any.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
•

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà segons
cada cas:
Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i EMD:
14 de maig de 2019.
Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ONL: 14 de maig de 2019.
Per a la línea d’intervencions terapèutiques: 14 de maig de 2019.
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per inciar un segon
procediment.
La sol·licitud s’ha de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).
- A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi el projecte per al qual es demana la subvenció
Subvencions per a la millora de les condicions i estils de vida
Els ajuntaments i les entitats peticionàries hauran de detallar de manera concreta quins
Drets Humans protegeix garanteix o millora el seu projecte; i com s’hi incorporen els
Determinants socials de la salut (en endavant DSS) i/o els Objectius de
desenvolupament sostenible (en endavant ODS). Si no queda clarament explicitat, el
projecte s’inclourà en el grup dels que promouen la millora dels estils/qualitat de vida.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues tipologies
descrites en el punt 4, als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en
compte la de la categoria que tingui més pes en el pressupost de despeses. Si no

s’explica o no queda clarament delimitat en la sol·licitud, el projecte s’inclourà en el
grup dels que promouen la millora dels estils/qualitat de vida.
Subvencions per a intervencions terapèutiques
Les entitats hauran de justificar i explicar amb claredat de quina manera concreta
s’apliquen les correccions segons els eixos de desigualtat en el projecte presentat,
quan sigui el cas.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues tipologies
descrites en el punt 4, als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en
compte la de la categoria que tingui més pes en el pressupost de despeses. Si no
s’explica o no queda clarament delimitat en la sol·licitud, el projecte s’inclourà en el
grup de projectes de caràcter universal.
Les entitats sense ànim de lucre hauran de presentar, a més:
-

La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts que hagin estat
lliurats a Dipsalut per a qualsevol de les convocatòries obertes en l’exercici 2011 i
posteriors.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Òrgan competent de la instrucció

L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser
efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d‘Organització de Dipsalut.
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Termini de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions.
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
•

Criteris i valoració de les sol·licituds

a) La valoració de les sol·licituds per al finançament de les despeses dels projectes
d’ajuntaments, organismes dependents i EMD per a la línia de Condicions i Estils de
Vida, es farà de la següent manera:
-En primer lloc, per tal de determinar el percentatge màxim de finançament, s’aplicaran els
percentatges que s’indiquen a continuació a la base subvencionable, en funció del nombre
d’habitants del municipi.
Classificació dels municipis/E.M.D.*

% finançament màxim

Fins a 1.500 habitants
De 1.501 a 8.000 habitants
De 8.001 a 15.000 habitants
De 15.001 a 25.000 habitants
Més de 25.000 habitants

90%
80%
70%
60%
50%

*Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’I.N.E.

-La quantia màxima de la subvenció es fixarà en funció del tipus d’activitat i habitants del
municipi, i no podrà superar els imports de la que es detallen a continuació:

Fins
5.000
hab.

De
5.001 a
15.000
hab.

De
15.001
a
25.000
hab.

Més de
25.000
hab.

1. Projectes/activitats municipals orientades a
la millora, garantia o desenvolupament dels
Drets Humans, especialment dels Socials,
Econòmics i Culturals* i/o que incorporin la
perspectiva dels Determinants socials de la
Salut
(DSS)
i
dels
Objectius
de
Desenvolupament Sostenible (ODS)

8.000 €

9.000€

10.000€

12.000€

2. Projectes/activitats municipals orientades al
foment o la millora dels estils o qualitat de vida
(activitat física, alimentació...)

7.000€

7.500€

8.000€

10.000€

Població municipi/E.M.D.

Tipus d’activitat/projecte

*Descrits en el Pacte Internacional dels Drets, Econòmics, Socials i Culturals de la O.N.U.

Els ajuntaments hauran de detallar de manera concreta quins drets Humans protegeix
garanteix o millora el seu projecte; i com s’incorporen els DSS i/o els ODS. Si no queda
clarament explicitat, el projecte s’inclourà en el grup dels que promouen la millora dels
estils/qualitat de vida.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues categories descrites,
als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en compte la de la categoria que tingui
més pes en el pressupost de despeses. Si no s'especifica i no queda clarament delimitat en la
sol·licitud, es prendrà com a subvenció màxima la fixada pels projectes de tipus 2 del quadre
anterior.

b) La valoració de les sol·licituds per al finançament de les despeses dels projectes de la línia
de Condicions i Estils de vida per a organitzacions no lucratives es farà de la següent
manera:
-En primer lloc, per tal de determinar el percentatge màxim de finançament, s’aplicaran els
percentatges de la Taula següent a la base subvencionable, en funció del pressupost anual de
l’entitat:
Pressupost de l’entitat
Pressupost fins a 250.000 €
Pressupost de 250.001 a 500.000 €
Pressupost de 500.001 a 1.500.000 €
Pressupost de més d’1.500.000 €

Percentatge
màxim
90 %
80 %
70 %

-Amb una subvenció màxima en funció del tipus de l’activitat i pressupost anual de l’entitat,
de la següent manera:

Pressupost de l’entitat (1)

Tipus d’activitat/projecte
1. Projectes/activitats orientats a la
millora, garantia o desenvolupament dels
Drets Humans, especialment dels Socials
i Econòmics* i/o que incorporin la
perspectiva dels Determinants socials de
la Salut (DSS) i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
2. Projectes/activitats orientats a la millora
dels estils o qualitat de vida (activitat
física, alimentació, tallers...)

Fins
250.000 €

De
250.001 a
500.000 €

De
500.001 a
1.500.000€

Més
d’1.500.000
€

5.000 €

6.000 €

8.000 €

12.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

7.000 €

*Descrits en el Pacte Internacional dels Drets, Econòmics, Socials i Culturals de la O.N.U.
(1)

Total despeses d’activitats, memòria 2017 (Despeses de personal i d’explotació) o
Pressupost per a 2018

Les entitats hauran de detallar de manera concreta quins drets Humans protegeix garanteix o
millora el seu projecte; i com s’incorporen els DSS i/o els ODS. Si no queda clarament

explicitat, el projecte s’inclourà en el grup dels que promouen la millora dels estils/qualitat de
vida.
En el cas de projectes que incloguin aspectes que encaixin en les dues categories descrites,
als efectes del càlcul de la subvenció màxima es tindrà en compte la de la categoria que tingui
més pes en el pressupost de despeses. Si no s'especifica i no queda clarament delimitat en la
sol·licitud, es prendrà com a subvenció màxima la fixada pels projectes de tipus 2 del quadre
anterior.

c) La valoració de les sol·licituds per al finançament de les despeses dels projectes de la línia de
intervencions terapèutiques per a organitzacions no lucratives es farà de la següent
manera:
-

En primer lloc, per tal de determinar el percentatge màxim de finançament s’aplicaran
els percentatges de la taula següent a la base subvencionable, segons el pressupost
de l’entitat:
Pressupost anual de l’entitat
Fins a 250.000 €
de 250.001 a 500.000 €
de 500.001 a 1.500.000 €
Més d’1.500.000 €

-

percentatge
90 %
80 %
70 %
60 %

Amb una subvenció màxima en funció del tipus d’activitat i pressupost anual de l’entitat,
de la següent manera:

Pressupost anual de l’entitat (1)
Fins
250.000
€

De
250.001
a
500.000
€

De 500.001
€a
1.500.000 €

Més
d’1.500.000
€

Projectes que tenen en compte i apliquen
correccions segons eixos de desigualtat*
(ètnia, entorn, gènere/sexe, edat, classe
social)

2.500 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

Projectes de caràcter universal

2.000 €

2.500 €

3.000 €

3.500 €

Tipus d’activitat/projecte

(1)

Total despeses d’activitats, memòria 2017 (Despeses de personal i d’explotació) /
Pressupost per a 2018

Les entitats peticionàries hauran de justificar amb claredat de quina manera concreta s’apliquen
les correccions segons els eixos de desigualtat en el projecte presentat, quan sigui el cas.
Si no s’explica o no queda suficientment acreditat, el projecte serà tractat com els de caràcter
universal.
Per a totes les línies incloses en aquesta convocatòria:
Si com a resultat d’aplicar el que s’ha descrit anteriorment l’import obtingut fos inferior a mil
euros (1.000,00 €), es concedirà provisionalment l’import de mil euros (1.000,00 €), excepte

en el cas que la base subvencionable o l’import sol·licitat fos inferior a aquesta xifra. En la resta
de casos es concedirà l’import resultant.
Si després d’aplicar tots aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan competent, procedirà al prorrateig de l’import global màxim
entre tots els beneficiaris de la subvenció de manera que es concedirà definitivament l’import
atorgat.
Per a cada línea es concedirà una única subvenció per beneficiari i any.
•

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
•

Publicitat

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.
•

Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzaran:
Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i EMD:
El dia 1 d’octubre de 2019
Per a la línea de Condicions i Estils de vida per a ONL: El dia 1 d’octubre de 2019
Per a la línea de intervencions terapèutiques: El dia 17 de setembre de 2019
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.

10. Expedient 2019/744/X020201
Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions
per al foment de la cooperació internacional, del respecte als drets humans i
l'atenció a l'extrema pobresa i de la convocatòria, per a l’any 2019, de
subvencions de cooperació internacional al desenvolupament
El president explica que aquesta línia de subvenció proposada és nova i que originarà
dues convocatòries: una, que ja existia, de cooperació internacional per a entitats,
dotada amb 180.000 €, i una altra d’atenció a la infància i a menors no acompanyats,
adreçada a l’hora al món local i a entitats i dotada amb 120.000 €.
No hi ha més intervencions.

Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Bases específiques reguladores de subvencions per
al foment de la cooperació internacional, el respecte
als drets humans i l'atenció a l'extrema pobresa.
Nom convocatòria:
Convocatòria de subvencions per al foment de la
cooperació internacional
Tipus de procediment:
Subvencions concurrència competitiva
Consignació pressupostària:
180.000,00
Aplicació pressupostària:
1/3110/48913 Programa de suport econòmic a la
cooperació
Prevista en el Pla Estratègic de Dipsalut de 2019.

Antecedents
El 18 de febrer de 2019 la cap de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i
Relacions Institucionals emet un informe on esmenta que:
“Les bases específiques reguladores de subvencions per al foment de la cooperació
internacional, el respecte als Drets Humans i l’atenció a l’extrema pobresa, s’orienten
al foment de projectes i iniciatives que atenen a la població més vulnerable que es
troba en situació de pobresa extrema arreu. Setanta anys desprès de la Declaració
Universal dels Drets Humans i en l’any que celebrem els trenta anys de la Carta
Universal dels Drets dels Infants, proposem d’acord amb orientacions de Nacions
Unides recollides en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’Agenda
2030 i el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, aquestes bases com
a instrument al servei de la ciutadania compromesa i activa en la construcció d’un
món més just, sostenible i solidari.
L’Organisme Autònom de la Diputació de Girona, Dipsalut, a través de la Secció
d’Acció Social promou la cooperació internacional per al desenvolupament, la
promoció del respecte als drets humans i l’acció humanitària.
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció.
Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la convocatòria de les subvencions de cooperació internacional al
desenvolupament per a l’any 2019, que s’adjunten al present informe. “
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 21 de febrer de 2019, la Gerència i el cap
de Serveis jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut proposen l’aprovació
d’aquestes noves bases reguladores i l’aprovació de la convocatòria de la subvenció
esmentades anteriorment.
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant Llei 38/2003).

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, i l’article 12.2 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona (en endavant l’Ordenança) que estableixen
quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, i l’article 12.1 de l’Ordenança que estableixen
quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per al foment de
la cooperació internacional, el respecte als drets humans i l'atenció a l'extrema
pobresa, que consten en l'annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions de cooperació
internacional al desenvolupament, per a l’any 2019, que consta en l'annex II, amb
plena submissió a les bases esmentades al punt primer.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart. Autoritzar l’import de cent vuitanta mil euros (180.000,00 €) destinat a la
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost
d’enguany de Dipsalut:
Aplicació
pressupostària
Programa suport a la cooperació
internacional per a ONL

1/3110/48913

Crèdits
180.000,00 €

Cinquè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Sisè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).

Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes
subvencions publicades en el BOP de Girona número 156, de 16 d’agost de 2017,
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/11 de 8 d’agost de 2017.

Annex I
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA
COOPERACIÓ INERNACIONAL, EL RESPECTE ALS DRETS HUMANS I L'ATENCIÓ A
L'EXTREMA POBRESA.

1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic destinat a entitats
sense finalitats lucratives, pel que fa a la línia de cooperació internacional i a entitats sense
ànim de lucre, Ajuntaments, Consells Comarcals i ens que en depenen de la Demarcació de
Girona, en la línia de l’atenció i inclusió a infants i joves que han emigrat sols, que hagin
realitzat o tinguin previst realitzar projectes de:
-Cooperació internacional al desenvolupament.
-Atenció i inclusió socials d’infants i joves que han emigrat sols
Concretament, la línia de foment a la cooperació internacional al desenvolupament s’adreça
a projectes de cooperació que transversalment atenguin als següents Objectius de
Desenvolupament Sostenible adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides, en
endavant ODS:
4. L’erradicació de la pobresa en totes les seves formes, garantir la seguretat alimentària,
la disponibilitat de l’aigua i el sanejament seguint criteris de sostenibilitat social,
econòmica i ambiental i l’ocupació plena i treball digne per a totes les persones. (ODS
1,2,7 i 8)
5. Promoure l’equitat entre persones, posant especial atenció als col·lectius en situació de
major vulnerabilitat per raons de gènere, ètnia, religió, edat, etc. (ODS 5)
6. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. (ODS 4)
7. Enfortiment d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots nivells. (ODS 16)
Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment,
referides a:

g) Dret a l’alimentació, l’aigua i a la salut ( vinculat als ODS 2,6 i 3 respectivament)
h) Dret a l’educació; ( vinculat a l’ODS 4)
i) Dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat. (vinculat a l’ODS 11)
Pel que fa línia de projectes d’atenció i inclusió social d’infants i joves, aquestes bases
tenen per objecte regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense finalitats
lucratives, Ajuntaments, Consells Comarcals i ens que en depenen de la demarcació de Girona

que hagin realitzat o tinguin previst realitzar projectes i/o accions destinades a l’acollida i la
inclusió dels infants i joves emigrats sols a les comarques gironines.
Concretament, s’adrecen a projectes i/o accions que transversalment atenguin als següents
ODS adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides:

f) Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les
edats. (ODS 3)

g) Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom (ODS 4)

h) Promoure societats pacífiques i inclusives (ODS 16)
i) Aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderar a totes les dones i nenes (ODS 5)
Es prioritzaran aquells projectes i/o accions que treballin dins la línia de l’Estratègia catalana
per a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols, especialment pel que fa referència
als següents drets fonamentals de la vida :

k) Dret a un habitatge digne en un entorn protegit (vinculat a l’ODS 3)
l) Dret a l’educació i/o a oportunitats formatives adaptades (vinculat a l’ODS 4)
m)
Dret a tenir referents/acompanyants/mentors
adults

n) Dret de relació i convivència (vinculat a l’ODS 16)
2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa
subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

7. Destinataris
-Cooperació internacional al desenvolupament:
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases les entitats sense
finalitats lucratives amb seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que hi tinguin
una implicació activa en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més,
compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.
-Acollida i inclusió social d’infants i joves que ham migrat sols/es:
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases les entitats sense
finalitats lucratives, els Ajuntaments, Consells Comarcals i ens que en depenen als que tenen
delegades les competències d’atenció social, amb seu i/o delegació a les comarques gironines,

que hi tinguin una implicació activa en les activitats i accions destinades a l’acollida i la inclusió
dels infants i joves emigrats sols amb projectes realitzats a comarques gironines i, a més,
compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una ajuda per peticionari i any.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

8. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització d’activitats amb persones, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases i que es corresponguin amb alguns
dels següents conceptes:
-Materials i serveis necessaris per fer les activitats,
-Remuneració dels professionals,
-Despeses de difusió i comunicació,
-Per a la línia de cooperació al desenvolupament, les despeses de telèfon i viatge (no poden
ser superiors al 10% de l’import total del pressupost).
En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de
la subvenció.

9. Convocatòria
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta amb una de les convocatòries que se’n
deriven, per part del Consell Rector de l’organisme.
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors o que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

10. Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Cal adjuntar a la sol·licitud:

a) el projecte per al qual es demana la subvenció,
En el cas que es demani per primera vegada la subvenció caldrà aportar la fitxa d’alta de
creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc; i les entitats sense finalitats
lucratives hauran d’aportar:
a) els estatuts de l’entitat;
b) una còpia del NIF de l’entitat.
En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Criteris de valoració i import de la subvenció
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades en la línia de cooperació al
desenvolupament seran els següents:
Criteris
Incidència de les activitats de l’entitat a comarques gironines
Intervenció en àrea geogràfica prioritària (màxim 10 punts)

Puntuació màxima
10
10

En àrea geogràfica prioritària d’acord amb el Pa Director de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya – 10 punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Mitjà – 5 punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Baix - 8 punts
Indicadors d’impacte de l’activitat
(Maneres quantificables de valorar la incidència de l’activitat proposada sobre la
població beneficiària)
Seguiment i avaluació del projecte
(Mecanismes per avaluar de manera qualitativa i quantitativa l’assoliment dels
objectius plantejats)
Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte
(Estratègies per garantir la continuïtat del projecte)
Participació de la població beneficiària
(Participació de la població beneficiària en el procés de consolidació del
projecte: tant en la detecció de necessitats, en els objectius plantejats, com en la
seva execució)
Grau d’adequació a les necessitats detectades
(Coherència entre les necessitats detectades i el tipus d’activitat plantejada)
Grau de cofinançament assolit per a l’execució del projecte
Caràcter innovador del projecte
Continuïtat d’un projecte anterior
Presa en consideració les persones amb discapacitat en el projecte
Presa en consideració les persones pertanyents a col·lectius en situació
d’exclusió en el projecte
Perspectiva de gènere en les accions
Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament
TOTAL

10

10
10

10

10
5
5
5
5
5
5
5
105

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 70 punts.
**Àrees geogràfiques prioritàries
S’estableixen com a àrees geogràfiques prioritàries d’acord amb el previst en el Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. (revisar documentació línies
2019-2022)
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades en la línia d’accions d’acollida i
inclusió social d’atenció a infants i joves que han emigrat sols seran els següents:
Criteris
Entitats amb seu social, amb coneixement acreditat del territori
Intervenció directe en projectes prioritaris recollits al punt 1er
d’aquestes bases (màxim 10 punts)
(Projectes que treballin amb infants i joves que han emigrat sols en la
línia dels ODS 3,4, 5, i 16)
Considerant població alt risc (joves no atesos, fins als 21 anys fins a 20
punts), població risc mitjà (menors atesos per DGAIA fins a 15 punts) i
població risc baix (extutelats majors de 21 anys fins a 10 punts)
Coherència entre el diagnòstic i les activitats plantejades
(Coherència entre les necessitats detectades, els objectius plantejats i
les activitats porposades)
Previsió de mecanismes de seguiment i avaluació
(Mecanismes per avaluar de manera qualitativa i quantitativa
l’assoliment dels objectius plantejats)
Mesures qualitatives que fomentin l’emancipació
(Projectes i activitats adreçades als joves que no es troben en el sistema

Puntuació màxima
10

20

10

10
10

de protecció que els ajudi en la transició a la vida adulta en totes les
àrees: formatives, laborals, habitatge, de relació, etc)
Participació de la població beneficiària
(Tenir en compte, en la mesura que l’edat madurativa dels infants ho
permeti, la seva visió i participació en el seu procés d’acollida)
Grau d’adequació de la prestació de servei
Caràcter innovador del projecte
TOTAL

10
10
5
85

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 55 punts.
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada
exercici però en cap cas podrà excedir a l’import establert en aquest punt.
8. Instrucció de l'expedient
La Secció d’Acció social de l’Àrea de Govern i Relacions Institucionals serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
President:

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

Vocals:

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

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut o
funcionari en qui delegui

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.
9. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions
La resolución haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
11. Obligacions del beneficiari
l.

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

m. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
n. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
o. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
p. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,

com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
q. 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.
r.

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En les
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb
l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de
les actuacions.

s. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
t.

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

u. El beneficiari ha de complir amb la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga
una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
públiques.
v. Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18a
d’aquestes bases.
12. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import
i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat.
A més, cal adjuntar al compte justificatiu una memòria valorativa de l’activitat que ha d’acreditar
la realització del projecte sol·licitat.
Caldrà entregar un projecte amb la sol.licitud i una memòria adjunta amb el compte justificatiu,
on es justifiquin els objectius, activitats, indicador i es pugui identificar com les despeses
previstes o realitzades es vinculen a les activitats.
A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari farà arribar
a Dipsalut la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el
material de difusió en el qual aparegui la col·laboració de l’organisme.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en

els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut
Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la
seu electrònica de Dipsalut.
13. Bestreta
Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució
del projecte, una bestreta del 50,00 % de l’import concedit, que haurà de sol·licitar
expressament.
La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com a acceptació
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes i tindrà un termini de sol·licitud vigent de
dos mesos (60 dies naturals) una vegada rebuda la notificació de concessió.
La bestreta es tramitarà amb l’informe favorable del cap del centre gestor.
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut o tingui en el seu poder fons pendents de justificació.
14. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
15. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actuació
que estigui obligat a justificar.

3. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics
o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l’actuació o els
percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la
resolució.
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable:

a. Es podrà admetre un màxim del 2% desviació pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100,00€ que no comportarà reducció de la quantia
de la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la
subvenció.
b. Si aquest percentatge és superior al 2%, o als 100,00 € esmentats al punt a, es
reduirà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona, aplicant el percentatge d’ajust corresponent.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15
dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment
que si no presenta les al·legacions l’òrgan competent modificarà la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions
l’Ordenança.

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan
competent per adoptar els corresponents acords.
17. Subcontractació
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
18. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment
d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria,
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats
relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
19.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

r) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

s) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
t) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
u) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
21. Règim sancionador
Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concórrer el/la beneficiari/a, s’aplicarà allò
previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus.
En quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
22. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
23. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Annex II
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE
DESENVOLUPAMENT, PER A L’ANY 2019.
•

COOPERACIÓ

INTERNACIONAL

AL

Objecte, finalitat i període subvencionable

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases específiques reguladores és regular
les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona, en endavant Dipsalut, a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes de
cooperacioó internacional promoguts per entitats de la demarcació de Girona.
Queden explícitament excloses les inversions i adquisicions de vehicles.
Concretament, s’adreça a projectes de cooperació que transversalment atenguin als següents
Objectius de Desenvolupament Sostenibles adoptats per l’Assemblea General de les Nacions
Unides, en endavant ODS:
1. L’erradicació de la pobresa en totes les seves formes, garantir la seguretat alimentària,
la disponibilitat de l’aigua i el sanejament seguint criteris de sostenibilitat social,
econòmica i ambiental i l’ocupació plena i treball digne per a totes les persones. (ODS
1,2,7 i 8)

2. Promoure l’equitat entre persones, posant especial atenció als col·lectius en situació de
major vulnerabilitat per raons de gènere, ètnia, religió, edat, etc. (ODS 5)
3. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. (ODS 4)
4. Enfortiment d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots nivells. (ODS 16)
Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment,
referides a:

a) Dret a l’alimentació, l’aigua i a la salut ( vinculat als ODS 2,6 i 3 respectivament)
b) Dret a l’educació; ( vinculat a l’ODS 4)
c) Dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat. (vinculat a l’ODS 11)
Només es concedirà una subvenció per beneficiari i any.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva .
El període subvencionable comprèn entre l’1 de setembre de 2018 fins al dia 31 d’agost de
2019.
•

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent vuitanta mil euros (180.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que és detalla a continuació:
Aplicació pressupostària
Programa suport a la
cooperació internacional per a
ONL

1/3110/48913

Crèdits
180.000,00 €

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

Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les entitats sense finalitats
lucratives amb seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que hi tinguin una
implicació activa en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més, compleixin les
condicions que s’especifiquen en le bases especifiques de la subvenció.
Les entitats a què es refereix el paràgraf anterior han d’acreditar que són sense ànim de lucre,
i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona, mitjançant la presentació de la
declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Es concedirà únicament una subvenció per entitat i any.
•

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 9 de maig de 2019.

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon
procediment.
Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Cal adjuntar a la sol·licitud:

a) el projecte per al qual es demana la subvenció,
En el cas que es demani per primera vegada la subvenció caldrà aportar la fitxa d’alta de
creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc; i les entitats sense finalitats
lucratives hauran d’aportar:
a) els estatuts de l’entitat;
b) una còpia del NIF de l’entitat.
En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases de la subvenció.
•

Òrgan competent de la instrucció

La secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i Relacions Institucionals serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la
instrucció de l’expedient podran ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
de Dipsalut.
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Termini de resolució i notificació

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

Criteris i valoració de les sol·licituds

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Criteris
Puntuació màxima
Incidència de les activitats de l’entitat a comarques gironines
10
Intervenció en àrea geogràfica prioritària (màxim 10 punts)
10
En àrea geogràfica prioritària d’acord amb el Pa Director de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya – 10
punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Mitjà – 5 punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Baix - 8 punts
Indicadors d’impacte de l’activitat
(Maneres quantificables de valorar la incidència de l’activitat proposada
sobre la població beneficiària)
10
Seguiment i avaluació del projecte
10
(Mecanismes per avaluar de manera qualitativa i quantitativa
l’assoliment dels objectius plantejats)
Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte
10
(Estratègies per garantir la continuïtat del projecte)
Participació de la població beneficiària
10
(Participació de la població beneficiària en el procés de consolidació del
projecte: tant en la detecció de necessitats, en els objectius plantejats,
com en la seva execució)
Grau d’adequació a les necessitats detectades
10
(Coherència entre les necessitats detectades i el tipus d’activitat
plantejada)
Grau de cofinançament assolit per a l’execució del projecte
5
Caràcter innovador del projecte
5
Continuïtat d’un projecte anterior
5
Presa en consideració les persones amb discapacitat en el projecte
5
Presa en consideració les persones pertanyents a col·lectius en
5
situació d’exclusió en el projecte
Perspectiva de gènere en les accions
5
Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament
5

TOTAL

105

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 70 punts.
L’import màxim a percebre és de 15.000,00 € per peticionari.
**Àrees geogràfiques prioritàries
S’estableixen com a àrees geogràfiques prioritàries d’acord amb el previst en el Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. (revisar documentació línies
2019-2022)
•

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
•

Publicitat

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques
•

Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2019.
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.

11. Expedient 2019/745/X020201
Proposta d’aprovació de les bases específiques i reguladores de subvencions
als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les
entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius que responguin
als objectius del programa Benestar i Comunitat i de la convocatòria, per a l’any
2019-2020, als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens
dependents i les entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius
que responguin als objectius del programa Benestar i comunitat
El president explica que aquesta proposta té com a objectiu reconvertir el programa
Benestar i comunitat en plurianual, incorporant-hi un període subvencionable de 20
mesos, atès que subvenciona projectes amb una durada habitualment llarga, i amb
una dotació total de 2.000.000 €.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Bases específiques reguladores de subvencions als
ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus
ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre per
al finançament de dispositius que responguin als
objectius del programa Benestar i comunitat
Nom convocatòria:
Convocatòria
als
ajuntaments,
als
ens
supramunicipals i els seus ens dependents i les
entitats sense ànim de lucre per al finançament de
dispositius que responguin als objectius del programa
Benestar i comunitat per a 2019-2020
Tipus de procediment:
Subvencions concurrència competitiva
Consignació pressupostària:
2.000.000,00 €
Aplicació pressupostària:
4/3110/46205/Programa Benestar i Comunitat
ajuntaments
4/3110/46501/Programa Benestar i Comunitat per a
consells comarcals
4/3110/46700/Programa Benestar i Comunitat per a
consorcis
4/3110/48903 Programa Benestar i Comunitat per a
ONL
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2019 i els costos de la qual
consten a l’article 13.

Antecedents
El 4 de març de 2019 el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones emet un informe on esmenta que:
“Dipsalut està interessat en promoure la incorporació de la perspectiva de
determinació social tant en la promoció de la salut com en l’acció social, ja que entén
que la salut i el benestar de les persones son, en gran part, constructes socials que es
modulen d’acord amb les seves condicions de vida.
L’evidència mostra que les condicions de vida poden ser font de desigualtat. Les
desigualtats en salut i benestar de les persones són el resultat de la distribució
inequitativa dels recursos. Les desigualtats són, en la seva concepció, injustes,
innecessàries i evitables.
Aquestes desigualtats són també la causa principal de la pobresa i, en contextos de
feble socialització, també de processos d’exclusió. La desigualtat qüestiona doncs la
cohesió social, tensiona la garantia dels drets socials, econòmics i culturals i crea
situacions de vulnerabilitat.
Dipsalut és conscient dels principals factors de desigualtat: el mercat de treball, el
mercat immobiliari, el sistema educatiu i de salut, la política urbanística o
d’infraestructures... Tot i que aquests factors s’escapen a la seva capacitat i àmbit
d’actuació, Dipsalut pot intervenir promovent processos de mobilització social o bé
exercint la seva influència intersectorial i interinstitucional.

És per això que l’organisme està interessat doncs a impulsar processos
d’apoderament comunitari que permetin als grups socials tenir un major control i
influència sobre les seves condicions de vida. En aquest sentit és bàsic tenir en
compte els processos de consciència crítica de les condicions de vida, la capacitat de
pensar i proposar estratègies i finalment poder-les dur a terme per a generar canvi
social.
Dipsalut vol promoure també mecanismes que permetin a les persones el seu
apoderament individual donant-los oportunitats per afrontar les seves circumstàncies ja
que aquestes configuren i influeixen en les seves trajectòries i projectes vitals.
De la mateixa manera Dipsalut ha d’impulsar les estratègies de Salut en Totes les
Polítiques. En aquest sentit son bàsiques la mesura de la desigualtat, l’acció
comunitària, la governança i l’equitat i l’avaluació d’impacte en salut de les polítiques
publiques.
Dacord amb diverses recomanacions internacionals, s’impulsen estratègies que
permetin contribuir a generar entorns socialment saludables, a desenvolupar les
habilitats de les persones, a generar polítiques promotores de la salut i de benestar i a
reforçar l’acció comunitària i la reorientació dels serveis.
Entenem que la salut i el benestar formen part dels Drets Humans, els quals són els
prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa. Aquesta
mirada es complementa amb una visió salutogènica, és a dir, positiva, que creu i
confia en les capacitats de les persones i de les societats d’utilitzar els recursos
disponibles per a generar i avançar cap a un estat òptim de salut i benestar.
Així mateix, aquesta perspectiva s’emmarca en una visió holística de la societat i de la
persona humana en les seves dimensions biològica, social, psicològica i espiritual,
sense oblidar la intrínseca pertinença de l’espècie humana al conjunt de l’ecosistema
terrestre.
Per tot això, Dipsalut té la voluntat d’alinear-se amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides
ja que assumeix que es una proposta de desenvolupament humà sostenible basat en
drets humans.
Dipsalut aposta pel disseny i l’avaluació de polítiques publiques que donin resposta a
processos socials essencialment dinàmics, incerts i complexos. L’avaluació ha de
permetre comprendre el perquè, com, quan, per a aquí i en quines circumstàncies
funcionen les intervencions i alhora fer anàlisis a partir de les teories de la complexitat i
de la contribució.
Entre els objectius de l’organisme hi ha el de donar suport a totes aquelles actuacions
que portin a terme els ajuntaments, organismes dependents, Entitats Municipals
Descentralitzades (en endavant E.M.D.) i entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona que comportin el desplegament de programes, projectes i
accions de promoció de la salut i el benestar per promoure una major qualitat de vida
de les persones. És a través de l’Àrea Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les

Persones que s’impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir
en entorns saludables, en la protecció dels Drets Humans, en la millora de les
condicions i els estils de vida i en la reorientació dels dispositius existents.
La cerca de la millora de les condicions de vida de les persones, en especial de les
més vulnerables, justifica l’interès públic d’aquesta línia de subvencions.
Les bases específiques vigents que regulen aquesta línia de subvencions van ser
aprovades en la sessió ordinària 2016/02 del Consell Rector de Dipsalut, de 6 de març
de 2018, i posteriorment van ser publicades al BOP de Girona, número 51, de 13 de
març de 2018.
La vigència de les bases es fixava fins que s’acordés la modificació o derogació, i pel
fet que s’introdueixen canvis que puguin afavorir la continuïtat en el temps dels
projectes, es fa necessària l’aprovació d’unes noves bases.
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció.
Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la convocatòria de la subvenció esmentada per a 2019-2020, que
s’adjunten al present informe proposta. “
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 5 de març de 2019, la Gerència i el cap
de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut proposen l’aprovació
d’aquestes noves bases reguladores i l’aprovació de la convocatòria de la subvenció
esmentades anterioment.
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de
subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar les bases especifiques reguladores de subvencions als ajuntaments,
als ens locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de
lucre per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa

Benestar i Comunitat, segons l’informe de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones que consten en l'annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als
ens locals supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de
lucre per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa
Benestar i comunitat, per l’any 2019, que consta en l'annex II, amb plena submissió a
les bases esmentades al punt primer.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart. Autoritzar l’import de dos milions d’euros (2.000.000,00 €) destinat a la
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a les aplicacions que es
detallen a continuació i d’acord amb la distribució següent:
Aplicació
pressupostària
Programa Benestar i
Comunitat ajuntaments
Programa Benestar i
Comunitat per a consells
comarcals
Programa Benestar i
Comunitat per a
consorcis
Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/46205
4/3110/46501

4/3110/46700

4/3110/48903

2019

2020

TOTAL

182.000,00 €

309.891,89 €

491.891,89 €

154.000,00 €

262.216,22 €

416.216,22 €

154.000,00 €

250.000,00 €

262.216,22 €

425.675.67 €

TOTAL

416.216,22 €

675.675,67 €

2.000,000,00 €

Atès que aquesta convocatòria comporta despeses de caràcter plurianual, al
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import
màxim de la convocatòria.

Cinquè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Sisè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).
Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes
subvencions publicades en el BOP de Girona número 51 de 13 de març de 2018,
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2018/02 de 6 de març de 2018.
Annex I
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, ALS
ENS LOCALS SUPRAMUNICIPALS I ELS SEUS ENS DEPENDENTS, I LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL FINANÇAMENT DE DISPOSITIUS QUE RESPONGUIN
ALS OBJECTIUS DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT

1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats
públiques de caràcter associatiu i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de
dispositius (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i
justificada donin resposta als objectius del programa Benestar i Comunitat i que treballin dins el
marc d’intervenció proposat.
Els objectius bàsics del programa Benestar i Comunitat s’orienten a l’optimització dels recursos
existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i gestió compartida dels
recursos i la inclusió del marc substantiu de promoció de la salut de Dipsalut.
Per altra banda, cal anar introduint en el disseny de les polítiques públiques de l’acció social i la
salut comunitària el principi d’universalisme proporcional. Aquest concepte ha estat proposat
per l’Organització Mundial de la Salut com a estratègia d’intervenció en els països
desenvolupats com a mecanisme de reducció del gradient de desigualtat.
El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la
qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de
la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:
-Promoure la garantia de drets reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans
que constitueixen els drets econòmics, socials i culturals.
-Apoderar les comunitats i les persones per enfortir les seves capacitats de transformació
les seves condicions de vida.

-Promoure la governança democràtica de les polítiques públiques, amb el
desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que
operen en un territori.
-Impulsar la integració operativa del model de determinants socials de la salut i els
objectius de desenvolupament sostenible.
-Seran d’especial atenció la infància i l’adolescència (0-18 anys), les seves famílies, les
persones grans i els col·lectius amb alguna disminució física o psíquica, sense excloure
d’altres grups de població que tindran una atenció proporcional a la seva vulnerabilitat.
En qualsevol cas, no és objecte d’aquest projecte el suport a dispositius que siguin estructures
estables dels serveis socials, ni de salut bàsics, ni a dispositius que es creïn amb la voluntat de
perdurar en el temps.
Taules de coordinació
Les taules de coordinació són espais de treball col·laboratiu entre els diferents agents que
actuen en un territori (municipal i/o comarcal). A cada àmbit territorial (municipi i/o comarca) es
treballa en el marc d’un espai de treball intersectorial ja existent o que es creï de manera
expressa. Es conceptualitzen, en el marc del programa Benestar i Comunitat, amb la voluntat
expressa de contribuir a reforçar les estructures de coordinació entre els agents de l’àmbit
territorial. D’acord amb la seva definició, l’espai o taula de coordinació actua com a espai de
coordinació d’aquells projectes o dispositius que estiguin vinculats al programa.
La composició d’aquestes taules és dinàmica i acordada entre els diferents agents intervinents
al municipi/comarca. En el cas que en un àmbit territorial hi hagi municipis que, per la meva
mida poblacional, requereixen d’espais municipals de coordinació, es busquen estratègies per
crear oportunitats de coordinació en xarxa entre taula comarcal i la municipal.
En qualsevol cas, els beneficiaris de la subvenció es comprometen a les condicions
específiques següents:
-Els respectius espais o taules territorials de coordinació vetllaran per incloure els
diferents àmbits sectorials (salut, benestar social, habitatge, ocupació, medi ambient,
etc) per tal de fer un abordatge integral del projecte.
-Tots els projectes finançats, estiguin o no coordinats entre ells, s’integraran a la taula
de coordinació respectiva, que també serà l’espai per a generar els mecanismes i
estratègies oportunes per avançar cap al treball en xarxa.
-Els respectius espais o taules territorials de coordinació procuraran estendre el
projecte a tots els agents actius que en l’àmbit de la comarca estiguin treballant d’acord
amb l’objecte d’aquest programa, i tindran voluntat expressa de mantenir-se actives en
el temps per enfortir les dinàmiques de treball en xarxa derivades o no del programa
Benestar i Comunitat.
-Dipsalut serà l’encarregat de facilitar els processos de treball en aquestes taules
promovent dinàmiques orientades a la cooperació entre els agents. Dipsalut articularà
els mecanismes que consideri adequats per organitzar aquestes taules. Aquest procés
es farà de forma ràpida i àgil amb la finalitat de posar a disposició dels principals
projectes del territori els recursos assignats a cada àmbit territorial.
-En tot moment, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i per la
potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de dispositius. A

més, Dipsalut facilitarà als professionals i voluntaris espais d’acció-reflexió-formació per
tal d’avançar en les lògiques descrites i oferirà accions de suport a la seva tasca.
-Els ajuntaments i els ens locals supramunicipals vetllaran per coordinar els agents que
actuen en el seu àmbit territorial.

2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa
subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu, essent
incompatibles amb altres ajuts concedits per Dipsalut o la Diputació de Girona dins les altres
línies de subvencions adreçades a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per un mateix
objecte.

3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
- els Ajuntaments de la demarcació de Girona
- els ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona
- les entitats públiques de caràcter associatiu de la demarcació de Girona
- les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre
d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona. Ho hauran
d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades
dels estatus de l’entitat i hauran d’estar integrades en les taules de coordinació.
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques de Girona projectes que donin
resposta a la crisi acomplint els objectius detallats al punt primer d’aquestes bases.
Les entitats sense ànim de lucre d’àmbit local s’hauran d’integrar en els projectes dels
ajuntaments respectius.
Atès que les subvencions derivades de cada convocatòria resten estretament lligades a l’àmbit
territorial comarcal, el qual defineix la distribució del crèdit, es podrà concedir una única ajuda
per beneficiari dins de l’àmbit territorial de cada comarca.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

4. Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, estiguin
vinculades als dispositius que donin resposta als objectius plantejats i que es corresponguin
amb alguns dels conceptes següents:
-Materials i serveis necessaris.
-Remuneracions vinculades directament i clarament als projectes emmarcats en el
Programa Benestar i Comunitat.
• Màxim el 35% del sou dels professionals que formin part de l’estructura i que
s’encarreguin d’integrar les estratègies i estructures de coordinació de la comarca així
com a la ciutadania.
• El 100% si són professionals d’intervenció directa amb les persones.
• El 100% si són despeses personals dels voluntaris derivades de la tasca que
realitzen.
- Despeses de difusió i comunicació.
Pels ajuntaments i ens locals supramunicipals, a més a més, s’inclourà:
1. Ajudes econòmiques directes als destinataris sempre que estigui justificada la seva
urgència i no siguin substitutòries d’altres oficials.
2. Suport econòmic a les entitats sense ànim de lucre d’abast local (que circumscriuen
els seu àmbit d’actuació a un municipi) o abast supracomarcal-local (que, tot i operar en
diverses comarques, circumscriuen els seu àmbit d’actuació a municipis seleccionats),
que estiguin vinculades de forma clara i directa a l’objecte del Programa Benestar i
Comunitat.
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del
període de justificació.
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat, així com les despeses del personal que no
estiguin directament vinculats amb l’execució de l’activitat subvencionada.
- Manteniment de les entitats (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Lloguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats
- Adquisició d’equipaments
- Material informàtic
- Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats
- Ajuts directes a persones, quan restin subjectes a retorn.
- No s’acceptaran despeses vinculades als Centres de Distribució dels Aliments(*)
Pels ajuntaments i ens locals supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, a més
a més, estarà exclòs donar suport econòmic a les entitats locals sense ànim de lucre de
caràcter supramunicipal que ja hagin resultat beneficiàries d’aquesta subvenció en l’àmbit de la
seva respectiva comarca en la mateixa convocatòria.
Per les entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal, a més a més, estarà exclòs donar
qualsevol tipus de suport econòmic directe a persones o a altres institucions.

*Dipsalut ja finança de forma expressa aquest servei.
En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de
la subvenció.

5. Convocatòria
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la
documentació següent:
- El projecte per al qual es demana la subvenció.
- La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si escau.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Criteris de valoració i import de la subvenció
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
1.El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del
Benestar i Comunitat.
2.Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en
aquestes bases i el publicat a l’apartat de Benestar i Comunitat
del web de Dipsalut
2.1 – Intervencions centrades en la promoció i enfortiment
dels actius de les persones
2.2 – Intervencions orientades a l’apoderament de les
persones i de les comunitats
2.3 - Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats
per a la vida (OMS-UNESCO-BM, 2003)
2.4 – Intervencions que prenguin en consideració el sentit de
coherència de les persones – SOC i els recursos generals de
resistència bàsics – GRR -.
2.5 - Orientació del projecte a la garantia de drets
2.6 - Grau amb què el projecte té en compte la incidència dels
determinants de la salut en la població diana
3.Grau de contribució del projecte a algun dels ODS (es valorarà
la operativització dels ODS des de la lògica local)
4.Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del
territori de referència
5.Grau en que el projecte ha establert, promou o proposa
estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball
cooperatiu i en xarxa.
6.Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania
en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser
usuaris)
7.Qualitat tècnica i coherència global del projecte.
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3
3
2
2
15
15
15
10
10

10
5
100 punts

Quedaran excloses les sol·licituds que no obtinguin una valoració mínima de 70 punts.

Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt setè, de
la manera següent:
- L’import màxim a percebre és del 100% de la base subvencionable (la base
subvencionable es calcula restant al pressupost presentat les despeses no subvencionables
o excloses, d’acord amb la base 5 ) i fins a un màxim del 100% del percentatge assignat a la
comarca del crèdit total disponible per a la convocatòria.
- El crèdit, que es fixarà en cada convocatòria, es distribuirà per comarques, d’acord amb
criteris poblacionals, atenent a la població real de cada comarca i introduint factors
correctors en funció de la densitat de població. La distribució es fixarà en cada convocatòria
atenent a les variacions poblacionals.
- En funció dels punts obtinguts segons els criteris del punt vuitè, s’aplicarà un coeficient a la
base subvencionable segons la distribució següent:
Punts

70-75

76-80

81-85

86-90

91-95

Coeficient

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

96100
1

D’aquesta operació en resultarà l’import de la subvenció a atorgar a cada beneficiari
-Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia inicial.
-La valoració de les propostes i la distribució econòmica es farà agrupada per unitats
comarcals respectant els percentatges anteriors
-Si en l’àmbit de la comarca, un cop realitzada la distribució econòmica els imports superen
el crèdit disponible, la comissió proposarà el prorrateig del crèdit total assignat a la mateixa
entre els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de manera que els crèdits es
distribueixin íntegrament.
-En cas que en algun dels àmbits territorials no hi hagués cap sol·licitud de subvenció, cap
projecte que igualés o superés els 70 punts, o bé, les sol·licituds valorades, no exhaurissin
el crèdit disponible, l’òrgan responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una
redistribució dels fons corresponents a aquest àmbit territorial. Aquesta redistribució es
realitzarà en favor dels àmbits territorials, si escau, en què la demanda, un cop puntuada,
sobrepassi el total comarcal fixat en la convocatòria.
-Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les previsions
pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries, l’òrgan
responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una redistribució en el sentit
d’ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment de l’altra. Aquesta redistribució es
realitzarà de manera proporcional, d’acord amb el percentatge corresponent a cada àmbit
territorial.
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de
concessió.
La distribució del crèdit que s’assigna a cada comarca es realitza d’acord amb criteris
poblacionals, (població real de cada comarca) i introduint factors correctors en funció de la
densitat de població.

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
En la convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada
exercici.
8. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.
Comissió Tècnica:
La comissió tècnica del projecte informarà a la Comissió Qualificadora sobre la proposta de
puntuacions a atorgar, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el punt setè
d’aquestes bases.
La comissió tècnica estarà formada per un representant de la Universitat de Girona (UdG), un
representant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i dos representants de
Dipsalut.
La comissió tècnica es reunirà un cop rebudes totes les sol·licituds i proposarà les valoracions
de cadascun dels projectes presentats, especificant les sol·licituds que hagin de ser denegades
per no haver assolit la valoració mínima requerida de 70 punts.
Comissió Qualificadora:
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:
President:

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

Vocals:

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

Secretari:

El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap d’Àrea de
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut o
funcionari en qui delegui.

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
9. Bestreta
Es preveu la possibilitat que els beneficiaris de la subvenció puguin demanar una bestreta, que
es determinarà en cada convocatòria.
La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com acceptació
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes. El president de Dipsalut serà l’òrgan
competent per atorgar o desestimar discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia valoració de la
petició.
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut, o tingui en el seu poder fons pendents de justificació
10. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
11. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
La sol·licitud de la bestreta prevista en el punt 9 es considerarà com a acceptació expressa de
la subvenció i tindrà els mateixos efectes.

12. Obligacions del beneficiari
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el
beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En les
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb
l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de
les actuacions.
h. Utilizar el català en tots els avisos, rètols o documentació adreçada al públic, vinculada a la
subvenció.
i.

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

j.

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

k. Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18a
d’aquestes bases.
l.

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

13. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del

proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import
i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat.
Pels ajuntaments i els ens locals supramunicipals, caldrà presentar:
• El formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat):
-Si l’import de la subvenció és inferior a 60.000,00 € s’ha de justificar mitjançant el compte
justificatiu simplificat, que ha d’incloure una relació classificada de despeses, amb
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la
factura i detall d’ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb
identificació de l’import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la
despesa per perceptor i mensualitat.
-En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a 60.000,00€,
caldrà presentar el compte justificatiu acompanyat de les factures originals, fotocòpies
compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la relació
esmentada en l’apartat anterior. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per
perceptor i mensualitat.
• La memòria tècnica valorativa del projecte o actuació subvencionada, seguint les
recomanacions del centre gestor de la subvenció. A més a més, caldrà aportar documentació
justificativa de la publicitat, informació i difusió on els fa constar la col·laboració de Dipsalut.
Per les entitats sense ànim de lucre caldrà presentar:
•El formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
https://seu.dipsalut.cat): (www.seu.cat/dipsalut)

(

-Si l’import de la subvenció és inferior a 30.000,00 € s’ha de justificar mitjançant el compte
justificatiu simplificat, que ha d’incloure una relació classificada de despeses, amb
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la
factura i detall d’ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb
identificació de l’import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la
despesa per perceptor i mensualitat.
-En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a 30.000,00€,
caldrà presentar el compte justificatiu acompanyat de les factures originals, fotocòpies
compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada
en l’apartat anterior. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i
mensualitat.
-En el supòsit en què l’import de la subvenció rebuda sigui igual o superior a 60.000,00 € al
compte justificatiu, amb les factures originals o documents de valor probatori equivalent que
constin en la relació esmentada en l’apartat anterior, s’hi acompanyarà un informe de revisió
del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent de l’”Instituto de Auditoria de
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i
les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així
com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.
•La memòria tècnica valorativa del projecte o actuació subvencionada, seguint les
recomanacions del centre gestor de la subvenció. A més a més, caldrà aportar documentació
justificativa de la publicitat, informació i difusió on es fa constar la col·laboració de Dipsalut
•La declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat) a l’apartat de
documentació).
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut.
14. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
Quan un ens local supramunicipal hagi donat ajudes a ajuntaments o a altres administracions
locals, els documents amb valor probatori d’aquesta ajuda a efectes de justificació són el
certificat de l’acord o de la resolució de concessió de l’ajuda, i un certificat de la intervenció que

acrediti que s’ha reconegut la obligació o bé que s’ha fet efectiu el pagament de l’ajuda, amb
indicació de l’import.
En el cas d’ajuntaments, ens locals supramunicipals o entitats públiques de caràcter associatiu
que hagin donat ajudes directes als destinataris, els documents amb valor probatori d’aquesta
ajuda a efectes de justificació són el certificat de l’acord o de la resolució de concessió de
l’ajuda, i un certificat d’intervenció que acrediti que s’ha reconegut la obligació o bé que s’ha fet
efectiu el pagament de l’ajuda, amb indicació de l’import.
15. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
-Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
-Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.
-Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució.
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable:
a.

Es podrà admetre una desviació de 250 € entre la base subvencionable establerta en la
resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de
la quantia de la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la
subvenció.

b. Si aquest percentatge de variació és superior a 250 € es reduirà l’import atorgat, d’acord
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les
al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:

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

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions
l’Ordenança.

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan
competent per adoptar els corresponents acords.
17. Subcontractació
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
18. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

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

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la
Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
19.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
21. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal,
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i

implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre.
22. Règim sancionador
Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concórrer el/la beneficiari/a, s’aplicarà allò
previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus.
En quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
23. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
24. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

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

La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Annex II
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, ALS ENS LOCALS
SUPRAMUNICIPALS I ELS SEUS ENS DEPENDENTS I LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE PER AL FINANÇAMENT DE DISPOSITIUS QUE RESPONGUIN ALS OBJECTIUS
DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT, PER A L’ANY 2019-2020
•

Objecte, finalitat i període subvencionable

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en endavant Dipsalut, als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats
públiques de caràcter associatiu i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de
dispositius (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i
justificada donin resposta als objectius del programa Benestar i Comunitat i que treballin dins el
marc d’intervenció proposat.
Els objectius bàsics del programa Benestar i Comunitat s’orienten a l’optimització dels recursos
existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i gestió compartida dels
recursos i la inclusió del marc substantiu de promoció de la salut de Dipsalut.
Per altra banda, cal anar introduint en el disseny de les polítiques públiques de l’acció social i la
salut comunitària el principi d’universalisme proporcional. Aquest concepte ha estat proposat
per l’Organització Mundial de la Salut com a estratègia d’intervenció en els països
desenvolupats com a mecanisme de reducció del gradient de desigualtat.
El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la
qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de
la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:
-Promoure la garantia de drets reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans
que constitueixen els drets econòmics, socials i culturals.
-Apoderar les comunitats i les persones per enfortir les seves capacitats de transformació
les seves condicions de vida.
-Promoure la governança democràtica de les polítiques públiques, amb el
desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que
operen en un territori.
-Impulsar la integració operativa del model de determinants socials de la salut i els
objectius de desenvolupament sostenible.
-Seran d’especial atenció la infància i l’adolescència (0-18 anys), les seves famílies, les
persones grans i els col·lectius amb alguna disminució física o psíquica, sense excloure
d’altres grups de població que tindran una atenció proporcional a la seva vulnerabilitat.
En qualsevol cas, no és objecte d’aquest projecte el suport a dispositius que siguin estructures
estables dels serveis socials, ni de salut bàsics, ni a dispositius que es creïn amb la voluntat de
perdurar en el temps.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

Atès que les subvencions derivades de cada convocatòria resten estretament lligades a l’àmbit
territorial comarcal, el qual defineix la distribució de crèdit, es podrá concedir una única ajuda
per beneficiari dins de l’àmbit territorial de cada comarca.
Període subvencionable: Del dia 1 de febrer de 2019 fins al dia 30 de setembre de 2020.
•

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos milions d’euros (2.000.000,00
€), amb càrrec a les aplicacions que es detallen a continuació i d’acord amb la distribució
següent:
Aplicació
pressupostària
Programa Benestar i
Comunitat ajuntaments
Programa Benestar i
Comunitat per a consells
comarcals
Programa Benestar i
Comunitat per a
consorcis
Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/46205
4/3110/46501

4/3110/46700

4/3110/48903

2019

2020

TOTAL

182.000,00 €

309.891,89 €

491.891,89 €

154.000,00 €

262.216,22 €

416.216,22 €

154.000,00 €

250.000,00 €

262.216,22 €

425.675.67 €

TOTAL

416.216,22 €

675.675,67 €

2.000,000,00 €

El crèdit es distribuirà per comarques, d’acord amb criteris poblacionals, atenent a la població
real de cada comarca i introduint factors correctors en funció de la densitat de població, segons
el següent detall:
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

Percentatge
assignat
19,33
16,35
3,05
7,97
22,51
4,25
5,90
20,64

* Font: XIFRA. Padró continu 2018 (consultat el 5 de febrer de 2019)

Atès que aquesta convocatòria comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós de
la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.
La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment,
si es considerà oportú, se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment.
•

Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria,
-els Ajuntaments de la demarcació de Girona
-els ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona
- les entitats públiques de caràcter associatiu de la demarcació de Girona
- les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre
d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona. Ho hauran
d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades
dels estatus de l’entitat i hauran d’estar integrades en les taules de coordinació.
Que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques de Girona projectes que
donin resposta a la crisi acomplint els objectius detallats al punt primer d’aquestes bases.
Les entitats sense ànim de lucre d’àmbit local s’hauran d’integrar en els projectes dels
ajuntaments respectius.
Atès que les subvencions derivades de cada convocatòria resten estretament lligades a
l’àmbit territorial comarcal, el qual defineix la distribució del crèdit, es podrà concedir una única
ajuda per beneficiari dins de l’àmbit territorial de cada comarca.
•

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 14 de maig de 2019.
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon
procediment.
Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat).
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, caldrà presentar la
documentació següent:
- El projecte per al qual es demana la subvenció.
- La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat, si escau.

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Òrgan competent de la instrucció

L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser
efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut.
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Termini de resolució i notificació

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

Criteris i valoració de les sol·licituds

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
1.El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del
Benestar i Comunitat.
2.Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en
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aquestes bases i el publicat a l’apartat de Benestar i Comunitat
del web de Dipsalut
2.1 – Intervencions centrades en la promoció i enfortiment
dels actius de les persones
2.2 – Intervencions orientades a l’apoderament de les
persones i de les comunitats
2.3 - Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats
per a la vida (OMS-UNESCO-BM, 2003)
2.4 – Intervencions que prenguin en consideració el sentit de
coherència de les persones – SOC i els recursos generals de
resistència bàsics – GRR -.

3
3
2
2

2.5 - Orientació del projecte a la garantia de drets
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2.6 - Grau amb què el projecte té en compte la incidència dels
determinants de la salut en la població diana
3.Grau de contribució del projecte a algun dels ODS (es valorarà
la operativització dels ODS des de la lògica local)
4.Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del
territori de referència
5.Grau en que el projecte ha establert, promou o proposa
estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball
cooperatiu i en xarxa.
6.Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania
en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser
usuaris)
7.Qualitat tècnica i coherència global del projecte.

15
15
10
10

10
5
100 punts

Quedaran excloses les sol·licituds que no obtinguin una valoració mínima de 70 punts.
Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt
vuitè, de la manera següent:
- L’import màxim a percebre és del 100% de la base subvencionable (la base
subvencionable es calcula restant al pressupost presentat les despeses no
subvencionables o excloses, d’acord amb la base 5 ) i fins a un màxim del 100% del
percentatge assignat a la comarca del crèdit total disponible per a la convocatòria.
- El crèdit, que es fixarà en cada convocatòria, es distribuirà per comarques, d’acord amb
criteris poblacionals, atenent a la població real de cada comarca i introduint factors
correctors en funció de la densitat de població. La distribució es fixarà en cada
convocatòria atenent a les variacions poblacionals.
- En funció dels punts obtinguts segons els criteris del punt vuitè, s’aplicarà un coeficient a
la base subvencionable segons la distribució següent:
Punts

70-75

76-80

81-85

86-90

91-95

Coeficient

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

96100
1

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

-Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia inicial.
-La valoració de les propostes i la distribució econòmica es farà agrupada per unitats
comarcals respectant els percentatges anteriors
-Si en l’àmbit de la comarca, un cop realitzada la distribució econòmica els imports
superen el crèdit disponible, la comissió proposarà el prorrateig del crèdit total assignat a
la mateixa entre els beneficiaris que superin els 70 punts de valoració, de manera que els
crèdits es distribueixin íntegrament.
-En cas que en algun dels àmbits territorials no hi hagués cap sol·licitud desubvenció, cap
projecte que igualés o superés els 70 punts, o bé, les sol·licituds valorades, no exhaurissin
el crèdit disponible, l’òrgan responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una
redistribució dels fons corresponents a aquest àmbit territorial. Aquesta redistribució es
realitzarà en favor dels àmbits territorials, si escau, en què la demanda, un cop puntuada,
sobrepassi el total comarcal fixat en la convocatòria.
-Segons el nombre de sol·licituds que es presentin i en el cas que se superin les
previsions pressupostàries assignades a alguna de les aplicacions pressupostàries, l’òrgan
responsable de la resolució podrà, potestativament, fer una redistribució en el sentit
d’ampliar els fons destinats d’una d’elles en detriment de l’altra. Aquesta redistribució es
realitzarà de manera proporcional, d’acord amb el percentatge corresponent a cada àmbit
territorial.
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de
concessió.
La distribució del crèdit que s’assigna a cada comarca es realitza d’acord amb criteris
poblacionals, (població real de cada comarca) i introduint factors correctors en funció de la
densitat de població.
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
•

Bestreta

S’estableix la possibilitat de sol·licitar expressament una bestreta de l’import atorgat, en dos
períodes diferenciats.
En el cas dels ajuntaments, ens supramunicipals i entitats públiques de caràcter associatiu, es
preveu una primera bestreta del 40 % de l’import de la subvenció un cop hagi estat concedida i
una altra del 30 % a partir del mes de febrer de la segona anualitat de vigència de la subvenció.
Pel que fa a les entitats sense ànim de lucre, igualment, es preveu una primera bestreta del 30
% de l’import de la subvenció un cop hagi estat concedida i una altra del 20 % a partir del mes
de febrer de la segona anualitat de vigència de la subvenció.

En cas de no haver-se sol·licitat la bestreta en el període immediatament posterior a l’acord de
concessió, es podrà sol·licitar en el segon període el percentatge equivalent al sumatori dels
dos períodes previstos.
Veure el punt 9 de les bases reguldadores de la subvenció.
•

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
•

Publicitat

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques
•

Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2020.
Veure el punt 13 de les bases reguladores de la subvenció.

12. Expedient 2019/746/X020201
Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l'acció
social de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació als
seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció
de la salut i l'acció social i de la convocatòria, per a l’any 2019, del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l'acció
social de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació als
seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció
de la salut i l'acció social
El president explica que, fins ara, aquesta línia de subvencions estava orientada
exclusivament a col·legis professionals de l’àmbit de la salut/sanitari. Amb aquesta
proposta s’amplia l’univers de la subvenció, incorporant-hi també els col·legis
professionals de l’àmbit social, en resposta a la demanda que es plantejava a Dipsalut
per part dels professionals d’aquest àmbit. Es manté per a la convocatòria la dotació
de 60.000 €, que es considera suficient per a atendre les sol·licituds d’aquesta mena
que té habitualment l’Organisme.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Bases específiques reguladores del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la
Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la
demarcació de Girona per a la realització
d'activitats de formació als seus col·legiats que
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva
concepció de la salut i l'acció social
Nom convocatòria:
convocatòria del programa de suport econòmic a
col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o
l'Acció Social de la demarcació de Girona per a la
realització d'activitats de formació als seus
col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut
en la seva concepció de la salut i l'acció social
Tipus de procediment:
Subvencions concurrència no competitiva
Consignació pressupostària:
60.000,00
Aplicació pressupostària:
4 /3110/48912/Ajuts a col·legis professionals
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2019 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
El 14 de febrer de 2019 el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a
les persones emet un informe on esmenta que:
“Dipsalut està interessat en promoure la incorporació de la perspectiva de
determinació social tant en la promoció de la salut com en l’acció social, ja que entén
que la salut i el benestar de les persones son, en gran part, constructes socials que es
modulen d’acord amb les seves condicions de vida.
L’evidència mostra que les condicions de vida de les persones poden ser font de
desigualtat. Les desigualtats en salut i benestar de les persones son resultat de la
distribució inequitativa dels recursos. Les desigualtats son, en la seva concepció,
injustes, innecessàries i evitables.
Aquestes desigualtats son també la causa principal de la pobresa i, en contextos de
feble socialització, també de processos d’exclusió. La desigualtat qüestiona doncs la
cohesió social, tensiona la garantia dels drets socials, econòmics i culturals i crea
situacions de vulnerabilitat.”
“Dipsalut vol impulsar, d’acord amb diverses recomanacions internacionals, estratègies
que permetin contribuir a generar entorns socialment saludables, a desenvolupar les
habilitats de les persones, a generar polítiques promotores de la salut i de benestar i a
reforçar l’acció comunitària i la reorientació dels serveis.
Dipsalut entén que la salut i el benestar formen part dels Drets Humans, els quals són
els prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa.
Aquesta mirada es complementa amb una visió salutogènica, és a dir, positiva, que
creu i confia en les capacitats de les persones i de les societats d’utilitzar els recursos
disponibles per a generar i avançar cap a un estat òptim de salut i benestar.

Aquesta perspectiva s’emmarca en una visió ecosistèmica de la societat i holística de
la persona humana en les seves dimensions biològica, social, psicològica i espiritual,
sense oblidar la intrínseca pertinença de l’espècie humana al conjunt de l’ecosistema
terrestre.
Per tot això, Dipsalut té la voluntat d’alinear-se amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides
ja que assumeix que es una proposta de desenvolupament humà sostenible basat en
drets humans.
Dipsalut aposta pel disseny i l’avaluació de polítiques publiques que donin resposta a
processos socials essencialment dinàmics, incerts i complexos. L’avaluació ha de
permetre comprendre el perquè, com, quan, per a aquí i en quines circumstàncies
funcionen les intervencions i alhora fer anàlisis a partir de les teories de la complexitat i
de la contribució.
Per tot el que s’ha expressat, i tenint el compte l’objectiu de Dipsalut de treballar per a
la millora de la salut i el benestar de la població, es considera aquesta convocatòria
d’interès públic, atès que es pretén complementar la formació de professionals que
d’una manera o altra incideixen en la salut i el benestar de les persones perquè
encarin la seva activitat tenint en compte les noves tendències i enfocs en aquesta
qüestió.
La vigència de les bases anteriors es fixava fins que se n’acordés la modificació o
derogació, i atèst que s’hi introdueixen canvis substancials, amb l’ampliació de les
entitats destinatàries de la subvenció, es fa necessària l’aprovació d’unes noves
bases.
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció.
Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la convocatòria de la subvenció esmentada per a l’any 2019, que
s’adjunten al present informe proposta. “
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 19 de febrer de 2019 la Gerència i el cap
de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut proposen l’aprovació
d’aquestes noves bases reguladores i l’aprovació de la convocatòria de la subvenció
esmentades anterioment.
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (en
endavant Llei 38/2003).
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, i l’article 12.2 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona (en endavant l’Ordenança) que estableixen
quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, i l’article 12.1 de l’Ordenança que estableixen
quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Aprovar les Bases específiques reguladores de la subvenció del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social de
la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats
que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció
social que consten en l'annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social de
la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació als seus
col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i
l'acció social per l’any 2019, que consta en l'annex II, amb plena submissió a les
bases esmentades al punt primer.
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Quart. Autoritzar l’import de seixanta mil euros (60.000,00 €) destinat a la convocatòria
esmentada en el punt segon, amb càrrec a l’aplicació del pressupost d’enguany de
Dipsalut:

Ajuts a col·legis professionals

Aplicació
pressupostària

Crèdits

4/3110/48912

60.000,00 €

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

Sisè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).
Setè. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu.
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes
subvencions publicades en el BOP de Girona número 98, de 22 de maig de 2018,
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2018/04 de 15 de maig de 2018.

Annex I
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A
COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LA SALUT, EL BENESTAR I/O L'ACCIÓ SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ ALS
SEUS COL·LEGIATS QUE INCORPORIN LA PERSPECTIVA DE DIPSALUT EN LA SEVA
CONCEPCIÓ DE LA SALUT I L'ACCIÓ SOCIAL

1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de l’Organisme de
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, adreçat als col·legis
professionals de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de Girona que hagin
realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives adreçades als seus professionals
col·legiats. La formació podrà ser presencial o online.
En aquest sentit, doncs, la formació que es finançarà ha d’estar estrictament vinculada al
desenvolupament en l’àmbit personal i professional dels continguts, concepte i metodologia del
marc conceptual de Dipsalut.
Dipsalut assumeix que la formació dels professionals és un factor clau en el procés de
transformació social i que el seu paper en els seus diferents àmbits d’actuació es essencial per
impulsar la visió de Dipsalut (marc conceptual) que s’explica a continuació. Per tant, cal
promoure processos de presa de consciència per facilitar l’aplicació d’aquesta perspectiva en
l’exercici de les seves responsabilitats.
Marc conceptual de Dipsalut
Dipsalut està interessat en promoure la incorporació de la perspectiva de determinació social
tant en la promoció de la salut com en l’acció social, ja que entén que la salut i el benestar de
les persones son, en gran part, constructes socials que es modulen d’acord amb les seves
condicions de vida.
L’evidència mostra que les condicions de vida de les persones poden ser font de desigualtat.
Les desigualtats en salut i benestar de les persones son resultat de la distribució inequitativa
dels recursos. Les desigualtats son, en la seva concepció, injustes, innecessàries i evitables.

Aquestes desigualtats son també la causa principal de la pobresa i, en contextos de feble
socialització, també de processos d’exclusió. La desigualtat qüestiona doncs la cohesió social,
tensiona la garantia dels drets socials, econòmics i culturals i crea situacions de vulnerabilitat.
Dipsalut és conscient dels principals factors de desigualtat: el mercat de treball, el mercat
immobiliari, el sistema educatiu i de salut, la política urbanística o d’infraestructures... Tot i que
aquests factors s’escapen a la seva capacitat i àmbit d’actuació, Dipsalut pot intervenir
promovent processos de mobilització social i/o exercint la seva influència intersectorial i
interinstitucional.
Dipsalut està interessat, doncs, a impulsar processos d’apoderament comunitari que permetin
als grups socials tenir un major control i influència sobre les seves condicions de vida. En
aquest sentit és bàsic tenir en compte els processos de consciència crítica de les condicions de
vida, la capacitat de pensar i proposar estratègies i finalment poder dur-les a terme i generar
canvi social.
Dipsalut vol promoure també mecanismes que permetin a les persones el seu apoderament
individual donant-los oportunitats per afrontar les seves circumstàncies ja que aquestes
configuren i influeixen en les seves trajectòries i projectes vitals.
De la mateixa manera Dipsalut ha d’impulsar les estratègies de Salut en Totes les Polítiques.
En aquest sentit son bàsiques la mesura de la desigualtat, l’acció comunitària, la governança i
l’equitat i l’avaluació d’impacte en salut de les polítiques publiques.
Dipsalut vol impulsar, d’acord amb diverses recomanacions internacionals, estratègies que
permetin contribuir a generar entorns socialment saludables, a desenvolupar les habilitats de
les persones, a generar polítiques promotores de la salut i de benestar i a reforçar l’acció
comunitària i la reorientació dels serveis.
Dipsalut entén que la salut i el benestar formen part dels Drets Humans, els quals són els
prerequisits essencials de qualsevol societat democràtica i socialment justa. Aquesta mirada es
complementa amb una visió salutogènica, és a dir, positiva, que creu i confia en les capacitats
de les persones i de les societats d’utilitzar els recursos disponibles per a generar i avançar cap
a un estat òptim de salut i benestar.
Aquesta perspectiva s’emmarca en una visió ecosistèmica de la societat i holística de la
persona humana en les seves dimensions biològica, social, psicològica i espiritual, sense
oblidar la intrínseca pertinença de l’espècie humana al conjunt de l’ecosistema terrestre.
Per tot això, Dipsalut té la voluntat d’alinear-se amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides ja que
assumeix que es una proposta de desenvolupament humà sostenible basat en drets humans.
Dipsalut aposta pel disseny i l’avaluació de polítiques públiques que donin resposta a
processos socials essencialment dinàmics, incerts i complexos. L’avaluació ha de permetre
comprendre el perquè, com, quan, per a aquí i en quines circumstàncies funcionen les
intervencions i alhora fer anàlisis a partir de les teories de la complexitat i de la contribució.

2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, atès que no hi ha
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració depenents de
judici de valor sinó que l’import de la subvenció ve determinat pel compliment d’uns requisits
previs.
D’altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
Les convocatòries ho seran en règim de convocatòria oberta.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases
els col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de Girona
que tinguin com a finalitat, la salut, el benestar i/o la intervenció social.
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització de l’activitat objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es
realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost
dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
-Remuneració dels professionals que porten a terme les formacions.
-Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
-Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
-Beques de formació per a col·legiats
-Estudis/projectes d’anàlisi/detecció/orientació de necessitats i/o metodologies de
formació
-Despeses vinculades a formació online
-Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales,
difusió, gestió de la formació, etc.
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
-Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat
-Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats
amb els usuaris.
-Despeses de material informàtic *.
-Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
-Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.

*Si no estan justificades amb acreditació d’accions formatives online dutes a terme amb els
corresponents materials, continguts i relació d’alumnes assistents.
En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de
la subvenció.

5. Convocatòria
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors o que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6. Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible a la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a la qual caldrà adjuntar:
-Els estatuts de l’ens col·legial, on es faci esment exprés que el seu àmbit d’intervenció és
el de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social
-El projecte per al qual es sol·licita la subvenció, que ha d’explicitar clarament la relació
dels continguts i metodologia amb el marc conceptual.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Criteris de valoració i import de la subvenció
El projectes hauran de promoure una visió holística de la dimensió humana i s’hauran d’adaptar
al marc conceptual Dipsalut definit en el punt 1 d’aquestes bases reguladores.
La formació s’ha de centrar en promoure espais de reflexió que permetin la presa de
consciència dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de Dipsalut.
El punt de partida seran les diferents generacions dels Drets Humans i la seva lectura des
d’una perspectiva de la salut i el benestar i la seva consideració com a condició indispensable
per a promoure una atenció centrada en la persona.
El projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals, a la
formació de formadors, o bé a la detecció de necessitats de formació dels diferents col·lectius.
Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per
això, en el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció que es concedeixi.
Fins al 100% de la base subvencionable, amb un límit de 10.000,00€ per col·legi professional.
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada
exercici, però en cap cas podrà excedir l’import establert en aquest punt.
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
8. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la

comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament
motivada.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable,
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats pels Serveis jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut.
9. Resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
11. Obligacions del beneficiari
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els

òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el
beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En les
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb
l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de
les actuacions.
h. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i.

En cas d’administracions publiques, aportar un certificat del secretari o la secretària que
acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
dels sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

j.

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

k. Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17
d’aquestes bases.
l.

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

12. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut) que segons l’art. 27.2 de l’Ordenança General de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançant l’objecte subvencionat, amb identificació de
l’import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per
perceptor i mensualitat.
Caldrà també aportar una memòria de les accions realtizades, aixi com la documentació
acreditativa que s’ha fet constar la col·laboració de dipsalut en la publicitat, informació o difusió
de les accions formatives.

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la
seu electrònica de Dipsalut.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut.
13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau ,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
14. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actuació
que estigui obligat a justificar.
3. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics
o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l’actuació o els
percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la
resolució.

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable i per ajustar els tràmits als principis d’eficiència, economia de mitjans i
eficàcia que han de regir el funcionament de les administracions públiques, Dipsalut admetrà la
desviació que es diu a continuació en relació amb la base subvencionable:
a. Es podrà admetre una desviació de 150,00 € entre la base subvencionable establerta en la
resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de
la quantia de la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la
subvenció.
b. Si aquesta desviació és superior a 150,00 € respecte de la base subvencionable, es reduirà
l’import atorgat de la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15
dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment
que si no presenta les al·legacions l’òrgan competent modificarà la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
15. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions
l’Ordenança.

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan
competent per adoptar els corresponents acords.
16. Subcontractació
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
17. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en
l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article

84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
18.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
20. Règim sancionador
Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concòrrer el/la beneficiari/a, s’aplicarà allò
previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus.
En quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un

termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
21. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
22. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Annex II
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS
PROFESSIONALS DE LA SALUT, EL BENESTAR I/O L'ACCIÓ SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ ALS
SEUS COL·LEGIATS QUE INCORPORIN LA PERSPECTIVA DE DIPSALUT EN LA SEVA
CONCEPCIÓ DE LA SALUT I L'ACCIÓ SOCIAL, PER A L’ANY 2019
•

Objecte, finalitat i període subvencionable

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular
els ajuts ecnòmics que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona, en endavant Dipsalut, a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social
que tinguin seu o delegació a la demarcació de Girona i que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar activitats formatives adreçades als seus professionals col·legiats que incorporin la
perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de la salut i l'acció social.
La formació podrà ser presencial o online.
La formació que es finançarà ha d’estar estrictament vinculada al desenvolupament en l’àmbit
personal i professional dels continguts, concepte i metodologia del marc conceptual de
Dipsalut.
Dipsalut assumeix que la formació dels professionals és un factor clau en el procés de
transformació social i que el seu paper en els seus diferents àmbits d’actuació es essencial per
impulsar la visió de Dipsalut (marc conceptual). Per tant, cal promoure processos de presa de

consciència per facilitar l’aplicació d’aquesta perspectiva en l’exercici de les seves
responsabilitats.
Veure el Marc conceptual de Dipsalut en les Bases reguladores.
Només es concedirà una subvenció per beneficiari i any.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
El període subvencionable comprèn entre l’ 1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.
•

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detalla a continuació:
Aplicació
pressupostària

Ajuts a col·legis professionals

4/3110/48912

Crèdits

60.000,00 €

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

Destinataris i condicions

Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els col·legis professionals
de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de Girona que hagin fet o tinguin
previst fer accions formatives en promoció de la salut adreçades als seus professionals
col·legiats.
•

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 7 de maig de 2019.
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon
procediment.
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb l’article
14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant
legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible a la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a la qual caldrà adjuntar:
-Els estatuts de l’ens col·legial, on es faci esment exprés que el seu àmbit d’intervenció és
el de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social

-El projecte per al qual es sol·licita la subvenció, que ha d’explicitar clarament la relació
dels continguts i metodologia amb el marc conceptual.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud,
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Òrgan competent de la instrucció

L’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en les bases.
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser
efectuats pels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut.
Veure el punt 8 de les bases reguladores de la subvenció.
•

Termini de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan
competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos
actes l’atorgament de subvencions.
La resolución haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (eTauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
•

Criteris i valoració de les sol·licituds

El projectes hauran de promoure una visió holística de la dimensió humana i s’hauran d’adaptar
al marc conceptual Dipsalut definit en el punt 1 de les bases reguladores que regeixen aquesta
convocatòria.
La formació s’ha de centrar en promoure espais de reflexió que permetin la presa de
consciència dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de Dipsalut.
El punt de partida seran les diferents generacions dels Drets Humans i la seva lectura des
d’una perspectiva de la salut i el benestar i la seva consideració com a condició indispensable
per a promoure una atenció centrada en la persona.
El projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals, a la
formació de formadors, o bé a la detecció de necessitats de formació dels diferents col·lectius.
Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per
això, en el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà
l’import de la subvenció que es concedeixi.
Fins al 100% de la base subvencionable, amb un límit de 10.000,00€ per col·legi professional.
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada
exercici, però en cap cas podrà excedir l’import establert en aquest punt.
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder
atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament
l’import atorgat.
•

Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
•

Publicitat

La convocatòria i l’extracte de la convocatòria es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els
termes que s’estableix en l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.
•

Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2019.

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

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

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas

