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Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/1421/A011201 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de D ipsalut del 9 d’abril de 2019 
 
Núm. sessió:  2019/04 
Caràcter:  Ordinària 
Data: 9 d’abril de 2019 
Horari:  De les 10:00 a les 11:15 hores 
Lloc:  Sala del Consell Rector de Dipsalut 
 
Hi assisteixen: 
 
• President p.d.: 

Josep Maria Corominas i Barnadas 
 

• Vicepresident primer : 
Josep Fermí Santamaria i Molero 
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Pere Maluquer i Ferrer 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Salgas i Padrosa 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés 
 

També hi assisteixen, convidats per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut, i el senyor 
Narcís Pou i Martí, tècnic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Lluís Sais i Puigdemont, els 
vocals senyor Albert Gómez i Casas, senyor Albert Piñeira i Brosel i senyor Lluc 
Salellas i Vilar, i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda. 
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Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/03, del dia 
12 de març de 2019, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidè ncia  
 

4. Expedient 2019/1467/D030100 – Proposta d’aprovac ió del Document marc del 
nou Pla estratègic de Dipsalut 

 
5. Expedient 2018/2363/X020301 – Proposta de resolu ció de la convocatòria de 

subvencions als ajuntaments per despeses d'inversió  en els consultoris locals 
(SACI) per a l’any 2019 
 

6. Expedient 2018/2366/X020301 – Proposta de resolu ció de la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucra tives per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centr es d'acció social 
(ASIA/ASIO)per a l’any 2019 
 

7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la  tramesa de la convocatòria 
 

8. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/03, del dia 
12 de març de 2019, ordinària 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/03, 
ordinària, del dia 12 de març de 2019, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 
 

2. Informacions de Govern 
 
El president cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents, juntament amb el 
Narcís Pou, tècnic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, 
quines actuacions s’han portat a terme respecte de Pla pilot de Plans Municipals de 
Salut, i comparteix l’experiència, les preguntes i el debat que en aquest moment es 
genera al voltant d’aquest pla pilot i el seu possible desplegament a més municipis. 
 
El president explica que s’ha mantingut una reunió amb la senyora Meritxell Benedí, 
nova directora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, amb qui 
s’han explorat vies de col·laboració, exposant-li les actuacions de Dipsalut en aquesta 
matèria, i que ha demanat que l’Organisme participi en el seu nou pla estratègic. 
 
A més, el president informa que la gerent està realitzant visites a diferents alcaldes i 
alcadesses de diversos municipis, amb la intenció de tenir un contacte més proper 
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amb el territori i fent-los conèixer millor l’actual Catàleg de serveis, per afpoder recollir 
de primera mà les seves necessitats. 
 
D’altra banda, el president proposa al Consell Rector la possibilitat que l’Organisme 
assumeixi tota la contractació, per mitjà del procediment corresponent, de les onades 
de l’estudi MESGI-50 que resten per a finalitzar el projecte (que va començar el 2011 i 
està previst que acabi el 2024). La gerent informa breument els assistents de les 
característiques principals de l’estudi. S’aprova aquest compromís per unanimitat. 
 
Finalment, el president i la gerent informen els assistents de les dates en què estan 
previstes les properes reunions del Consell Rector: la reunió ordinària del mes de 
maig està prevista el dia 14, la reunió ordinària del mes de juny està prevista el dia 4 i 
la reunió ordinària del mes de juliol està prevista el dia 2, per tal que a l’agost estiguin 
totes les línies resoltes. 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidè ncia 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

102 04/03/2019 GAiRH 2019_0019  

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis de fills i filles del personal al 
servei de Dipsalut corresponents a 2019 

103 04/03/2019 Comptabilitat 2019_0832  Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 1/2019. 

104 05/03/2019 GAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de benestar i acció social (A2). 

105 05/03/2019 GAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics d’anàlisi de dades (A2). 

106 05/03/2019 GAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de promoció de la salut (A2). 

107 05/03/2019 GAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de protecció de la salut i salut ambiental (A2). 

108 05/03/2019 GAiRH 2019_0310  Decret d’aprovació corresponent a l’ajuda social de salut de la senyora ERC 

109 05/03/2019 GAiRH 2019_0327  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs específic d’un 
lloc de treball de tècnic/a de gestió i de la convocatòria corresponent 

110 05/03/2019 GAiRH 2019_0328  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs específic del 
lloc de treball de cap de servei d’Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació i de la 
convocatòria corresponent 

111 05/03/2019 GAiRH 2019_0329  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs específic del 
lloc de treball de cap de servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i de la 
convocatòria corresponent 

112 05/03/2019 GAiRH 2019_0330  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs específic del 
lloc de treball de cap de servei de Salut Ambiental i de la convocatòria corresponent 

113 05/03/2019 GAiRH 2019_0331  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs específic d’un 
lloc de treball de responsable adjunt/a de salut ambiental i de la convocatòria corresponent 

114 05/03/2019 GAiRH 2019_0806  

Decret d’aprovació de les bases i de les convocatòries de diferents procediments selectius per a 
l’accés a places vacants de la plantilla de personal funcionari de Dipsalut 

115 06/03/2019 SJEiO 2014_0871  

Decret relatiu a la liquidació del contracte de subministrament de sis vehicles destinats al parc mòbil 
de Dipsalut. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

116 06/03/2019 Subvencions 2018_1307  

Acceptar la renúncia a la subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de 
plagues urbanes a la demarcació de Girona sol·licitada per l’Ajuntament de Ger, per un import de 
nou cents noranta-nou euros (999,00 €). 

117 06/03/2019 Subvencions 2018_1617  

Acceptar la renúncia a la subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de 
plagues urbanes a la demarcació de Girona sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Mori, per un import 
de dos mil sis-cents seixanta euros amb setze cèntims (2.660,16 €). 

118 06/03/2019 Subvencions 2018_1647  

Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
suport econòmic al manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, 
sol·licitada per l’Ajuntament de Vilanant, d’un import de mil cent euros (1.100,00 €). 

119 06/03/2019 Subvencions 2018_1684  

Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
suport econòmic al manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, 
sol·licitada per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, d’un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €). 

120 06/03/2019 SJEiO 2018_2328  

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació de servei de formació relatiu al programa 
“Girona, territori cardioprotegit”. 

121 06/03/2019 SJEiO 2019_0793  

Decret d’aprovació del protocol de col·laboració entre el servei d'emergències psicològiques de 
Dipsalut i el centre d'urgències i emergències socials de l'Ajuntament de Barcelona (CUESB). 

122 06/03/2019 GAiRH 2019_0806  

Decret d’esmena dels annexos de les bases de diferents procediments selectius per a l’accés a 
places vacants de la plantilla de personal funcionari de Dipsalut 

123 06/03/2019 Contractació 2019_0878  

Decret d’adjudicació del contracte menor per la bossa d'hores del servei de consultoria i suport per 
donar cobertura a les potencials necessitats en el transcurs del cicle vital dels diferents 
procediments implementats a l’organisme. 2019 / 878. AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
SLU. 

124 07/03/2019 SJEiO 2018_2255  

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per a la licitació del servei de neteja de les dependències de 
Dipsalut 

125 07/03/2019 SJEiO 2018_2317  

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per a la licitació del servei d’assessorament en el disseny de 
polítiques, programes i processos d’avaluació de l’Àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a 
les persones 

126 07/03/2019 GAiRH 2019_0729  

Decret d’establiment de serveis mínims davant les convocatòries de vaga del dia 8 de març de 
2019 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

127 11/03/2019 AGAiRH 2019_0021  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de gener de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual de l’empleada Gemma Feliu i Turon per un import de 160,27 €, 
corresponent a 9 hores i 30 minuts en dies laborables i horari diürn (subgrup C1). 

128 11/03/2019 AGAiRH 2019_0799  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les 
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant MDD 

129 11/03/2019 Contractació 2019_0940  

Decret de proposta d'adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica de l’ACM. 

130 11/03/2019 AGAiRH 2019_0949  Decret d’aprovació de l’import corresponent a ajuda social de salut de la senyora NGP 

131 11/03/2019 SJEiO 2019_0952  

Decret d’adhesió de Dipsalut a la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei d’assegurances (exp. 
2015.04) i del servei de mediació (exp. 2015.01) del Consorci Català pel Desenvolupament Local i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

132 13/03/2019 AGAiRH 2019_0736  

Resolució del recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya contra l’aprovació de les bases reguladores del procediment de creació de les borses de 
treball de tècnics especialistes en 
anàlisi de desigualts socials i de salut 

133 13/03/2019 AGAiRH 2019_0784  Decret d’aprovació corresponent a l’ajuda social de salut de la senyora MRF 

134 13/03/2019 AGAiRH 2019_0806  

Decret d’esmena de les bases de diferents procediments selectius per a l’accés a places vacants 
de la plantilla de personal funcionari de Dipsalut 

135 19/03/2019 Subvencions 2018_1650  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic del manteniment de Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’itineraris Saludables de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de Blanes, i 
minorar-la d’un import de dos mil set- cents euros (2.700,00 €) a dos mil sis-cents disset euros 
noranta-cinc cèntims (2.617,95 €) 

136 19/03/2019 Subvencions 2018_1657  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Camprodon, per al suport econòmic als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del manteniment dels 
Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

137 19/03/2019 Subvencions 2018_1661  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de Pedret i Marzà, i 
minorar-la d’un import de mil cent euros (1.100,00 €) a sis-cents cinquanta-dos euros amb disset 
cèntims (652,17 €) 

138 19/03/2019 Subvencions 2018_1684  

Acceptar la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
suport econòmic al manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, 
sol·licitada per l’Ajuntament de Bolvir, d’un import de quaranta-nou euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (49,54 €). 

139 19/03/2019 Subvencions 2018_1831  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, i 
minorar-la d’un import de dos mil 
trenta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims (2.038,57 €) a vuit-cents cinquanta-tres euros amb 
trenta-vuit cèntims (853,38 €) 

140 20/03/2019 SJEiO 2018_2342  

Decret d'aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes per a l'any 2019 a Girona 

141 20/03/2019 Contractació 2019_1038  

Adjudicar a SPORA SINERGIES SCCL , el contracte menor de el servei d’avaluació de la prova 
pilot del Sigues tu en família, per un import de catorze mil dos-cents noranta-set euros amb 
cinquanta cèntims, (14.297,50 €), IVA no inclòs, més un import de tres mil dos euros amb quaranta-
vuit cèntims, (3.002,48 €), en concepte d’IVA, que totalit en disset mil dos-cents noranta-nou euros 
amb noranta-vuit cèntims, (17.299,98 €) 

142 20/03/2019 AGAiRH 2019_1059  Decret de resolució de la sol·licitud del senyor PB de reducció de la seva jornada laboral 
143 20/03/2019 AGAiRH 2019_1065  Decret de suspensió temporal del contracte laboral de la senyora ÀD 
144 20/03/2019 AGAiRH 2019_1066  Decret d’aprovació de permís per campanya electoral a la senyora ÀD 

145 20/03/2019 AGAiRH 2019_1081  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora NGP durant el mes de 
març de 2019 

146 25/03/2019 AGAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de benestar i acció social (A2). Girona. Convocatòria oberta. 

147 25/03/2019 AGAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics d’anàlisi de dades (A2). Girona. Convocatòria oberta. 
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Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum 

148 25/03/2019 AGAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de promoció de la salut (A2). Girona. Convocatòria oberta. 

149 25/03/2019 AGAiRH 2018_2318  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa 
de treball de tècnics de protecció de la salut i salut ambiental (A2). Girona. Convocatòria oberta. 

150 25/03/2019 Tresoreria 2019_0801  Aprovació del Pressupost anual de tresoreria. Pla de disposició de fons 

151 25/03/2019 AGAiRH 2019_1021  

Decret d’aprovació de l’import del complement de productivitat corresponent a l’avaluació de 
l’acompliment de 2019 del senyor AN per finalització de servei 

152 29/03/2019 AGAiRH 2019_0309  

Resolució d’aprovació de pagament a justificar de matrícules pendents del curs acadèmic 
2017/2018 del Màster de Promoció de la Salut de la UdG 

153 29/03/2019 AGAiRH 2019_0327  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions provisional en el procediment de provisió, 
per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Tècnic/a de gestió (Àmbit funcional de 
gestió administrativa i RH)”, adscrit als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. 

154 29/03/2019 AGAiRH 2019_0330  

Decret d’aprovació de la la relació d’admissions i exclusions provisional en el procediment de 
provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Cap de servei de Salut 
Ambiental”. 

155 29/03/2019 AGAiRH 2019_0331  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions provisional en el procediment de provisió, 
per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Responsable adjunt/a de salut 
ambiental”, adscrit al Servei de Salut Ambiental. 

156 29/03/2019 Contractació 2019_1018  

Decret de convalidació sobre la despesa corresponent a l'arrendament de l'espai delimitat de 
200,00 m2 en un bé immoble en la modalitat de "self storage" per emmagatzemar material de 
Dipsalut Riudellots de la Selva. TOT HI CAP. 

157 29/03/2019 AGAiRH 2019_1168  Decret d’autorització de compatibilitat per a una segona activitat laboral a la senyora MSP 

158 29/03/2019 AGAiRH 2019_1219  Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora AJ 
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4. Expedient 2019/1467/D030100 
Proposta d’aprovació del Document marc del nou Pla estratègic de Dipsalut 
 
Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona dedicat a la Salut Pública amb 
la missió essencial de prestar servei i assessorament al món local en aquesta matèria, 
assolí el 2018 els 10 anys des de la seva creació. 
 
En aquesta dècada, l’Organisme ha intentat anar consolidant un paper de referència 
en aquest àmbit en el món local, en cooperació amb la resta d’actors del territori, 
orientant el gruix de la seva activitat a la prestació de servei i al foment econòmic i, en 
paral·lel, intentant dotar de capacitat tècnica els municipis. 
 
El 2008 Dipsalut va dissenyar un pla estratègic, de caràcter fundacional i organitzatiu, 
que fou un important referent i que va concretar la missió essencial, els valors i l’anàlisi 
de les debilitats, amenaces, fortaleses i debilitats. 
 
El 2018 el Govern i l’equip de l’Organisme fan una aposta per iniciar el disseny d’un 
nou procés de reflexió, que ajudi a una evolució necessària en determinats 
enfocaments i prioritzacions, atesos els nous reptes (per exemple, la incorporació de 
l’acció social com a nova competència de Dipsalut), i poder així continuar oferint el 
millor servei possible. 
 
Com no podia ser d’altra manera, es planteja un procés que pretén ser participat i 
participatiu, per a recollir opinions, suggeriments i idees que orientin en les línies de 
futur per als propers 10 anys. 
 
En aquest procés s’ha comptat amb l’assessorament d’una consultora externa i s’han 
realitzat diverses sessions de treball tant internes com amb ajuntaments, empreses i 
organitzacions que tenen o han tingut un vincle amb Dipsalut. Un dels fruits de tot 
plegat ha estat un Document marc que recull la primera fase del procés, i l´establiment 
de les línies estratègiques de treball que hauran de desenvolupar-se en accions, 
objectius i anàlisi organitzatiu. 
 
Amb la voluntat d’aprovar el document esmentat, i a la vista de les competències que li 
atorguen els Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Document marc pel nou Pla estratègic de Dipsalut, que s’adjunta 
com a annex, que recull la primera fase del procés de reflexió i estableix les línies 
estratègiques de treball. 
 
 
Annex 
 
Reflexió estratègica: Dipsalut  
Persones al servei de les persones 
Barcelona, març de 2019 
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PRESENTACIÓ 
 
Ideat en un començament, per ser un laboratori de coneixement, estratègies, 
metodologies i recursos, la necessitat imperiosa del territori per posar-se al dia en la 
implantació d’unes polítiques bàsiques de salut pública va centrar, des d’un primer 
moment, l’atenció del Dipsalut en donar suport als petits ajuntaments per tal 
d’equilibrar i garantir uns serveis de qualitat en qualsevol punt del territori.  
 
En aquells començaments, el Pla Estratègic del Dipsalut estava totalment orientat a 
prestar aquests serveis i a conformar una estructura organitzativa capaç d’oferir-los. 
 
Tot i això, aquesta activitat ha anat sempre de la mà d’una intensa activitat 
investigadora que ha permès aportar valor a tots aquells organismes i institucions que 
directa o indirectament estan relacionats amb garantir el dret de les persones, a tenir 
cura de la seva salut i al seu benestar. 
 
Ara ja fa deu anys d’aquell primer pla estratègic i el Dipsalut troba la necessitat 
d’encetar una reflexió sobre si els propers deu anys han de caracteritzar-se per dur a 
terme la mateixa activitat o si ha arribat el moment d’evolucionar cap a un nou 
enfocament sobre el valor que ha d’aportar a l’entorn amb el que es relaciona. 
 
Aquest document aplega la síntesi de la reflexió que l’equip de Dipsalut ha dut a terme 
conjuntament amb tots aquells agents implicats en la Salut Pública i el Benestar Social 
de la demarcació de  Girona. Una reflexió que ha de concretar-se , en el futur, en un 
seguit d’iniciatives, objectius i accions que permetin fer real la il·lusió compartida que 
es reflexa tot seguit. 
 
Aquest document està estructurat de la següent manera: 

• En primer lloc es descriu la metodologia utilitzada per dur a terme aquesta 
reflexió estratègica. 

• Tot seguit, es recull una síntesi del conjunt d’aportacions dels diferents agents 
implicats a les dinàmiques participatives dutes a terme. 

• Finalment, es relacionen les línies estratègiques que han d’orientar, en el futur, 
el pla estratègic de Dipsalut. 

 
ESTRUCTURACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL 
 
El propòsit d’aquesta fase del projecte va ser traçar les línies estratègiques que havien 
d’orientar les futures actuacions de Dipsalut. 
 
Per assolir aquest propòsit es va desenvolupar un procés participatiu que permetés 
capturar la diversitat d’expectatives, necessitats i il·lusions així com albirar les 
potencialitats que preveuen i que es desprenen del coneixement expert dels diferents 
actors amb els que es relaciona  Dipsalut. 
 
La metodologia utilitzada va seguir els següents passos: 
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1. En primer lloc i juntament amb l’equip de direcció es van determinar els agents a 
convidar al procés participatiu d’elaboració de les línies d’actuació futura de 
Dipsalut.  
 

2. El procés participatiu va consistir en un seguit de dinàmiques grupals on, a partir 
de quatre preguntes, s’animava als i a les assistents a emetre el seu punt de vista i 
opinió. 
 

3. Aquestes dinàmiques també van cercar: crear xarxes informals de conversa i 
aprenentatge social que afavorissin la comunicació i l’intercanvi de coneixement, 
l’experiència i l’opinió de les persones assistents; que es constituïssin en un 
mecanisme de pol·linització i de potenciació de la intel·ligència col·lectiva  i, que 
facilitessin la tasca d’emetre propostes, opinions o valoracions contrastades entre 
totes les persones que hi van participar. 
 

4. Les preguntes al voltant de les quals es van articular les dinàmiques van ser: 
 

o Quins són els reptes [a 10 anys vista] als que ens enfrontem com a societat 
en matèria de salut i benestar? 
 

o Com ha de contribuir el món local a la salut i al benestar de les persones en 
els propers 10 anys? 
 

o Quin ha de ser el paper de Dipsalut en els propers 10 anys? 
 

o Quins són els principals bloquejos que té l’administració per donar resposta 
als reptes que se li plantegen? 

 
5. Es van dur a terme 9 sessions de treball en les que varen participar 200 persones 

entre alcaldes, regidors, tècnics municipals, caps de servei, representants 
d’entitats, personal acadèmic i representants de la Generalitat, que varen dur a 
terme 800 aportacions a les preguntes formulades. 
 

6. L’organització de les dinàmiques, la monitorització de la informació i l’anàlisi i 
reflexió sobre els resultats van ser duts a terme per un equip de professionals de 
Dipsalut provinent de diferents àmbits de l’organització i nivells estructurals. La 
direcció d’aquest equip de treball va ser exercida de manera clara i efectiva per la 
Gerència de Dipsalut. 
 

7. El resultat d’aquesta anàlisi i reflexió sobre les aportacions dels diferents agents 
consultats va donar lloc a l’establiment de les línies estratègiques que han 
d’orientar les actuacions del Dipsalut. 
 

8. L’estructuració del projecte i es seus resultats han estat contrastats i validats pel 
Consell Rector de Dipsalut. 

A continuació segueix un esquema de la metodologia descrita: 
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SÍNTESI D’APORTACIONS A LA CONSULTA REALITZADA 

1 Quins són els reptes [a 10 anys vista] als que en s enfrontem com a societat 
en matèria de salut i benestar 

 

Les converses i la majoria de respostes van convergir en els reptes següents: 
 

• Redistribuir els recursos equitativament i reduir les desigualtats econòmiques, 
socials, culturals o de gènere. 

• Desenvolupar un model educatiu lliure, integrador i crític que permeti gestionar 
la incertesa, evitar addiccions i prevenir les problemàtiques de salut al llarg de 
la vida.  

• Promoure una visió holística de la salut que contempli els aspectes físics, 
socials, psíquics, espirituals i ambientals al llarg de tot el cicle vital. 

• Promoure un envelliment saludable mitjançant l'establiment de polítiques 
inclusives. 

• Assegurar un habitatge digne per tothom. 
• Fomentar la preservació i el respecte pel medi ambient. 
• Incidir de manera efectiva en impulsar valors i fomentar relacions laborals 

sostenibles socialment i econòmica.  
• Promoure un concepte d'administració connectada, proactiva, orientada al 

ciutadà i que posi en el centre als col·lectius vulnerables. 
• Afrontar amb èxit els efectes que la globalització té en el món local, com ara els 

reptes de cohesió social que  desvetllen les dinàmiques migratòries.  

2 Com ha de contribuir el món local a la salut i al  benestar de les persones en 
els propers 10 anys 

 
El conjunt d’aportacions realitzades en les dinàmiques grupals van agrupar-se al 
voltant de les actuacions següents: 
 

• Promoure el debat-reflexió al voltant d’un nou model social caracteritzat per: 
vetllar per l’equitat i la cohesió social, posar el focus en el benestar de les 
persones i en la cohesió social, prestar una especial atenció a l’envelliment, 
conscienciar les persones  amb el paper que juga cadascú per frenar el canvi 
climàtic   

• Estimular  el treball en xarxa, la col·laboració i la coordinació de les actuacions 
entre els diferents agents i, la presa de decisions a partir de dur a terme una 
gestió efectiva del coneixement existent a nivell local, de país i global. 

• Disposar d'una visió clara que permeti establir directrius concretes de cap on es 
vol anar. 

3 Quin ha de ser el paper de Dipsalut en els proper s 10 anys 
 
Els diferents agents consultats van apuntar als aspectes següents respecte al que 
esperen de Dipsalut: 
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• Ser l’organisme que coordini els àmbits de salut pública i benestar i impulsi el 
treball transversal entre les diferents administracions i agents del territori.  

• Liderar la promoció de polítiques públiques. 
• Potenciar la comunicació i la transferència de coneixement pels canals ja 

existents i creant-ne de nous. 
• Ser referent en coneixement en l’àmbit de Salut Pública pel que fa a dades, 

formació, innovació i nous reptes. 
• Equilibrar els recursos econòmics i personals que en matèria de Salut Pública 

es despleguen en el territori. 
• Oferir un Catàleg de Serveis flexible i adaptat a la diversitat de necessitats 

existents en el territori.  

4 Quins són els principals bloquejos que té l’admin istració per donar resposta 
als reptes que se li plantegen. 

 
A continuació segueixen els diferents bloquejos identificats que s’han relacionat amb 
les claus que es van aportar per desactivar-los. Tot plegat ha estat agrupat en quatre 
grans àmbits : 
 
1. GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS SERVEIS. RELACIÓ AMB EL S 

COL·LABORADORS 
 

BLOQUEIG CLAUS PER DESACTIVAR -LO 

Descoordinació  Coordinar la gestió del món assistencial i social. 
Conèixer, prioritzar, planificar, ordenar, coordinar, descentralitzar o 
mancomunar [si s’escau] els serveis necessaris de tot el territori. 
Incorporar el món privat.  

Burocràcia  Flexibilitzar els processos perquè la resposta pugui ajustar-se i 
s’adapti als canvis socials. 
Treballar de manera inclusiva, receptiva i oberta  a la diversitat de 
cultures, opinions i nous valors de la ciutadania. 

Ineficiència  Optimitzar els recursos i treballar amb el màxim d’equitat, 
transparència, sostenibilitat, participació i transversalitat per assolir 
els objectius i generar confiança en la ciutadania. 

Complexitat  Simplificar les estructures, gestions i polítiques existents sense 
perdre de vista el caire humanitari.  

Manca de 
finançament 

Disposar de suficients recursos humans i econòmics per poder 
garantir: habitatge i renda mínima i feina per a tothom.  
Oferir un servei de qualitat en salut i benestar a través de tècnics 
qualificats, formats i motivats comptant amb el suport dels 
representants polítics. 
Cercar noves fonts de finançament i augmentar la inversió en acció 
social, equipaments, programes i tecnologia. 

Escenaris de 
futur incerts  

Actuar amb previsió, prevenció i de manera planificada i sostenible. 

Corrupció  Incorporar el treball per valors i l’ètica a la  política municipal. 
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2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT. RELACIÓ AM B EL 
CIUTADÀ. DESENVOLUPAMENT PERSONAL. ESTAT DE SALUT I  
BENESTAR. DESENVOLUPAMENT RELACIONS SOCIALS.  
 

BLOQUEIG CLAUS PER DESACTIVAR -LO 

Desconeixement  Rebre formació adient, continuada i actualitzada en 
promoció de la salut (determinants de la salut i habilitats per 
la vida) per poder detectar i resoldre, de manera 
participativa i així oferir possibles solucions a les 
necessitats existents en salut i benestar del món local. 

Immobilisme dels 
sistemes 
 

Canviar el sistema de formació. Substituir el mètode 
tradicional per formació més participativa i pro-activa i 
formar en temari més aplicable a la realitat.  
Començar a fer-ho des de l’escola bressol i de manera més 
personalitzada i adequada a cada nen i nena. 

Reticència  Facilitar l’aprenentatge de les noves tecnologies i difondre 
les seves aplicacions. Motivar el seu ús al sector de la 
ciutadania més reticent. 

Excés d’informació  Disposar d’eines adequades per obtenir informació global 
del territori, per detectar i donar resposta a les necessitats 
en salut i benestar, desateses o mal cobertes i preveure’n 
de futures. 

Falta de participació  Difondre la informació necessària per augmentar la 
implicació en la promoció de la pròpia salut i per millorar, 
indirectament, la col·lectiva. 

Irresponsabili tat o 
despreocupació 
ciutadana i excés de 
zel de 
l’administració 

Cercar l’equilibri entre l’oferta de l’administració i la 
responsabilitat ciutadana i assumir que hi haurà un sector 
de la població que continuarà delegant la responsabilitat a 
l’administració. 

 
3. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS I DE LA POBRESA 

 
BLOQUEIG CLAUS PER DESACTIVAR -LO 

Empobriment general 
progressiu de la 
societat 

Distribuir de manera equitativa els recursos existents, fer 
comunitat per combatre l’aïllament de les persones més 
vulnerables i reduir tant com sigui possible la precarietat 
laboral.    

 
4. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 

 
BLOQUEIG CLAUS PER DESACTIVAR -LO 

Preu dels habitatges  Centrar l’atenció en com alinear el lloc on es viu, l’accés al 
ecosistema vital i el benestar de la persona.   
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LÍNIES ESTRATÉGIQUES DE DIPSALUT 
 
A continuació es proposen 5 línies estratègiques que es desprenen del procés de 
reflexió participada dut a terme. Les quatre primeres es desprenen de les necessitats 
detectades al llarg de la consulta feta a les entitats i agents implicats en el benestar i la 
salut a Girona. La cinquena línia vol englobar totes aquelles actuacions necessàries 
per enfortir l’organització i fer-la capaç d’afrontar els reptes que es planteja en el futur. 
 
Les línies estratègiques de Dipsalut pel propers 10 anys són: 
 

 

1 Impulsar i contribuir activament a posar en valor  el canvi cap a un   model 
social basat en la consciència del paper de cadascú , tant persones com 
agents socials, en la salut i benestar de les perso nes i de  la comunitat. 

La posició estratègica, el coneixement acumulat i la feina feta al llarg dels darrers 
10 anys fa que Dipsalut estigui en disposició d’impulsar i gestionar el canvi de 
valors actuals de a nostra societat cap a un model caracteritzat per la visió 
holística de la salut, per la cerca del benestar comú, l’atenció a la importància  de 
les  relacions humanes, al contacte Inter generacional, el respecte pel medi 
ambient i per fer propietaris a tots el agents socials i a les persones de la seva part 
de responsabilitat en l’obtenció de resultats i en la importància  de les parts en els 
resultats dels que es beneficia el conjunt. 
 
Aquesta línia estratègica ha d’integrar totes aquelles iniciatives de Dipsalut 
relacionades amb fer possible aquest canvi social. 

2 Fomentar la interrelació entre els diferents agen ts i el treball en xarxa 
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La necessitat de treballar en xarxa i d’establir relacions de col·laboració que 
permetin sumar esforços, col·laborar, compartir recursos i plantejar-se reptes més 
ambiciosos és un dels aspectes més necessaris detectats en els diferents agents 
socials consultats. Aquesta línia estratègica aplega totes aquelles iniciatives 
relacionades amb el paper que ha de tenir  Dipsalut com a connector i punt de 
trobada dels diferents agents de la Xarxa implicats en la Salut i el Benestar de les 
persones.  

3 Establir mecanismes per generar i gestionar el co neixement en matèria de 
Salut Pública a la demarcació. 
 
El coneixement que cadascun dels agents implicats en el benestar i la salut ha 
anat acumulant al llarg de la seva experiència i relació amb el seu entorn, té un 
valor inqüestionable pel conjunt. És per això que es fa necessari que des de 
Dipsalut s’impulsin accions per localitzar, analitzar, contrastar i valorar totes les 
dades existents amb el propòsit de conèixer i fer propostes d’actuació en salut i 
benestar, tant individuals com transversals, que estiguin a l’altura de la realitat 
amb la que es treballa. A més, conèixer les diferents cares permet tenir una idea 
clara de la dimensió del poliedre i ser el referent de coneixement en matèria de 
Salut Pública i Benestar del territori. 
 
Dipsalut també es planteja crear mecanismes de connexió entre els diferents 
agents que els permetin aprendre d’ells mateixos mitjançant la transferència 
directa del coneixement estratègic del que disposen, les metodologies o les 
tecnologies que utilitzen i les lliçons que es desprenen de la seva experiència.  

4 Acompanyar i col·laborar amb organismes i institu cions relacionades amb la 
Salut Pública i l’Acció/Benestar Social a Girona en  els seus processos de 
servei, canvi i innovació 
 
Una de les labors a la que ha dedicat més temps i esforços Dipsalut al llarg de la 
seva trajectòria és la donar suport directe als municipis per tal de contribuir a 
garantir la igualtat i l’equilibri en l’aplicació de polítiques relacionades amb la Salut 
pública i, darrerament, amb el Benestar Social, a la demarcació de Girona. Estar 
al costat dels municipis petits, donar assessorament i  donar suport tècnic ha estat 
algunes de les funcions principals. 
 
L’impacte d’aquestes actuacions en el territori ha estat una de les claus que 
actualment permeten repensar el valor que Dipsalut ha de seguir aportant. Un 
valor que ha de permetre fer un salt cap endavant però que no ha de deixar de 
banda aquesta funció d’acompanyament i suport a la millora i prestació de serveis 
i a la gestió del canvi cap el nou model social que s’ha d’impulsar des del territori. 

5 Desenvolupar un Model Organitzatiu de Dipsalut re ferent en el seu àmbit que 
permeti donar resposta als reptes canviants del seu  entorn 
 
Un nou plantejament sobre el valor que l’organització ha d’aportar al seu entorn 
desvetlla la necessària reflexió sobre l’adequació de l’organització als nous reptes 
que es plantegen. És per això que, al llarg dels propers anys, el model organitzatiu 
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de Dipsalut i els equips i persones que el conformen ha d’evolucionar fins adaptar-
se de manera continuada a les variacions d’un entorn canviant i a les demandes 
d’una societat en permanent creixement. 
 
Aquesta línia estratègica està totalment orientada a dotar l’organització d’aquelles 
capacitats, recursos i maneres de fer que li permetin desenvolupar-se de manera 
continuada, autònoma i espontània al mateix ritme que l’entorn amb el que es 
relaciona i sobre el qui actua.  
 

 
5. Expedient 2018/2363/X020301 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions als ajuntaments per 
despeses d'inversió en els consultoris locals (SACI ) per a l’any 2019 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases:  Bases reguladores de subvencions per al 

suport econòmic a les inversions en 
equipaments del consultori local i al 
manteniment de Xarxes d’itineraris 
saludables 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 31, del 13 de febrer de 2018 

Nom convocatòria:  Convocatòria de subvenció als ajuntaments 
per despeses d'inversió en els consultoris 
locals 2019 (SACI) 

Tipus de procediment:  Subvencions concurrencia nocompetitiva  
Consignació pressupostària:  100.000,00€ 
Aplicació pressupostària:  4/3110/76202 Programa d'inversió 

consultoris locals 
 
 

Període subvencionable  De l’ 1 de juliol de 2017 al dia 15 de març de 
2019 

Data obertura període sol·licituds  8 de febrer de 2019 
Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 8 de febrer de 2019 fins el 26 de febrer  
de2019 

 
Antecedents 
 
El 28 de març de 2019, el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a 
les Persones, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria que 
consta al quadre anterior on esmenta: 
 
“Que s’han presentat 102 sol·licituds, 99 de les quals s’accepten i de 3 se’n proposa la 
denegació pel fet que sol·liciten la subvenció per conceptes expressament exclosos en 
les bases. 
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Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en els annexos I i 
II s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de 
determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a 
dir un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb 
un topall de 2.600,00 €, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 
sol·licitat en cada cas. 

Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas. Per tant, ha calgut 
fer un prorrateig per ajustar el global de subvencions que es proposa atorgar als 
100.000,00 € destinats a la convocatòria. 

Que en l’Annex III es fan constar els ajuntaments les peticions dels quals se’n proposa 
la desestimació, amb indicació dels motius. 

Que el total de subvencions valorades ascendeix a 100.000,00 € i per tant s’exhaureix 
la dotació de la convocatòria en aquest procediment.” 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatoria de la subvenció, la proposta de resolució formulada pel centre gestor de 
la subvenció serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà 
l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, òrgan competent per la resolució del 
procediment, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d'inversió en els 
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consultoris locals (SACI), per a l’any 2019, les subvencions pels conceptes i imports 
que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi 
indiquen. 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent mil euros ( 100.000,00 €), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 4/3110/76202 Programa d’inversió consultoris locals del 
pressupost d’enguany. 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 4 de juny de 2019. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions publiques. 
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Annex I 
 

Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Albanyà P1700300E 985 
Adquisició de mobiliari, 
equipament i material 
mèdic 

2.619,55 € 1.454,03 € 55,51%   

Alp P1700600H 912 Adquisició de 3 lliteres 
elèctriques 4.514,10 € 1.454,03 € 32,21%   

Argelaguer P1701000J 962 Adquisició de material 
mèdic 1.203,95 € 673,30 € 55,92% 

Camara Sony Cybershot DSC 
W800 amb adaptador: 272,25 

€ 
Avinyonet de 
Puigventós P1701200F 811 Adquisició d'equipament 

mèdic 3.454,36 € 1.454,03 € 42,09%   

Bescanó P1702300C 809 Adquisició de butaca 
extraccions 2.066,68 € 1.040,20 € 50,33%   

Biure P1724900D 1007 Adquisició de nevera 1.639,01 € 916,60 € 55,92%   

Boadella i les 
Escaules P1703200D 1001 

Subministrament i 
col·locació d'aire 
condicionat 

2.147,15 € 1.200,78 € 55,92%   

Bordils P1702800B 909 
Adquisició d'equipament 
mèdic i porta corredora 
zona lliteres 

2.347,04 € 1.181,31 € 50,33%   

Borrassà P1702900J 935 
Compra mobiliari i 
equipament consultori 
local 

3.000,00 € 1.454,03 € 48,47%   

Cabanes P1703300B 977 Adquisició d’equipament i 
material sanitari 3.131,24 € 1.454,03 € 46,44%   
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Campllong P1704200C 982 Adquisició de material i 
equipament sanitari 2.784,00 € 1.454,03 € 52,23%   

Canet d'Adri P1704400I 981 Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 1.949,00 € 1.089,96 € 55,92%   

Capmany P1704600D 789 Adquisició equipament 
mèdic 1.472,65 € 823,57 € 55,92%   

Castellfollit de 
la Roca P1705100D 870 Adquisició de llitera 

elèctrica 653,34 € 365,38 € 55,92%   

Cellera de 
Ter, La P1720100E 937 Adquisició de material 

sanitari 1.923,90 € 968,33 € 50,33%   

Cervià de ter P1705500E 874 Adquisició de mobiliari pel 
consultori local 913,16 € 510,68 € 55,92% 

Adquisició micro cadena 
d'ambiernt musical: 767,90 €; 
bateria powerherart: 592,90 € 

Cistella P1705600C 875 Despeses d'inversió en el 
consultori local 2.600,00 € 1.454,03 € 55,92%   

Colera P1705900G 980 Adquisició de mobiliari 
d'oficina 774,22 € 432,98 € 55,92%   

Colomers P1706000E 895 Adquisició de dues lliteres 
hidràuliques 2.810,35 € 1.454,03 € 51,74%   

Corçà P1706200A 957 

Material sanitari no 
fungible, mobiliari i 
equipament pel consultori 
local 

834,40 € 466,63 € 55,92%   

Cornellà de 
Terri P1706100C 907 Despeses d'inversió en el 

consultori local 2.590,27 € 1.303,73 € 50,33% Sistema de tancament porta 
principal: 492,47 € 

Crespià P1706300I 782 Adquisició i instal·lació 
electrocardiògraf  3.146,00 € 1.454,03 € 46,22%   
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Cruïlles, 
Monells i Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G 953 Adquisició 
d'electrocardiògraf 3.394,05 € 1.454,03 € 42,84%   

Darnius P1706500D 891 Despeses d'inversió en el 
consultori local 631,35 € 353,08 € 55,92%  

Espinelves P1706900F 758 Adquisició de material 
mèdic 2.485,57 € 1.390,03 € 55,92%   

Espolla P1707000D 958 Adquisició de material i 
equipament sanitari 2.190,06 € 1.224,77 € 55,92%   

Esponellà P1707100B 989 Climatització del consultori 8.542,53 € 1.454,03 € 17,02%   

Far 
d'Empordà,  
El 

P1700500J 839 Adquisició d'equipament 
mèdic pel consultori 1.647,23 € 921,20 € 55,92%   

Flaçà P1707300H 930 Adquisició de mobiliari i 
equipament 1.566,96 € 876,31 € 55,92%   

Fontanals de 
Cerdanya P1703600E 951 

Adquisició de mobiliari, 
instal·lació calefacció i 
llums 

3.156,79 € 1.454,03 € 46,06%   

Fornells de la 
Selva P1707800G 942 Adquisició d'una nevera, 

material mèdic i mobiliari 5.038,71 € 1.454,03 € 28,86%   

Fortià P1707900E 854 Adquisició d'equipament i 
material mèdic 2.260,63 € 1.264,24 € 55,92%   

Garrigàs P1708100A 911 Adquisició de material 
mèdic 1.203,95 € 673,30 € 55,92%   

Garriguella P1708300G 855 Adquisició d'equipament 
mèdic 2.783,00 € 1.454,03 € 52,25%   
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Ger P1708400E 876 Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 1.118,35 € 625,43 € 55,92% Estora, calaix caudals, vinils 

finestres: 79,57 € 

Gombrèn P1708600J 950 Adquisició d'equipament i 
material sanitari 4.105,53 € 1.454,03 € 35,42%   

Gualta P1708700H 945 
Adquisició de material 
sanitari, mobiliari i 
equipament  

1.145,17 € 640,43 € 55,92%   

Jafre P1709100J 1008 
Adquisició de material 
mèdic i cortina de 
separació 

434,77 € 243,14 € 55,92%   

Lladó P1709500A 939 Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari  2.610,49 € 1.454,03 € 55,70%   

Llambilles P1709700G 908 Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 4.800,00 € 1.454,03 € 30,29%   

Llers P1710000I 993 Adquisició de mobiliari i 
equipament sanitari 830,62 € 464,52 € 55,92%   

Maià de 
Montcal P1711000H 987 Adquisició d'una llitera 1.421,75 € 795,10 € 55,92%   

Massanes P1710700D 990 Renovació mobiliari 1.375,46 € 769,21 € 55,92%   

Mollet de 
Peralada P1711300B 997 Adquisició d'equipament i 

material sanitari 2.309,83 € 1.162,57 € 50,33%   

Mont-ras P1711700C 1006 Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 2.891,69 € 1.454,03 € 50,28%   

Navata P1711800A 986 Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 847,12 € 426,37 € 50,33%   

Ordis P1712200C 999 Adquisició de destructora 
paper  111,80 € 62,52 € 55,92% Desfibril·lador:2.308,30 € 
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Osor P1712300A 943 Adquisició d'equipament i 
material sanitari 1.942,05 € 1.086,08 € 55,92%   

Palau de 
Santa Eulàlia P1712600D 972 Adquisició d'equipament 

mèdic i mobiliari   553,70 € 309,65 € 55,92%   

Palau-Sator P1712900H 924 Adquisició de material 
mèdic 3.394,05 € 1.454,03 € 42,84%   

Pals P1713200B 865 Adquisició de material 
sanitari i mobiliari 3.179,15 € 1.308,63 € 41,16%   

Parlavà P1713400H 905 Adquisició d'equip per 
electrocardiogrames 3.394,05 € 1.454,03 € 42,84%   

Pau P1713600C 873 Adquisició d'equipament 
mèdic 3.512,99 € 1.454,03 € 41,39%   

Pedret i 
Marzà P1713700A 964 Adquisició d'equipament 

sanitari   3.133,90 € 1.454,03 € 46,40%   

Pera, la P1713800I 963 Adquisició de dues lliteres 
hidràuliques 1.799,90 € 1.006,58 € 55,92%   

Pont de 
Molins P1714400G 988 Adquisició d'una nevera i 

material mèdic 2.466,33 € 1.379,27 € 55,92%   

Portbou P1714700J 946 Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari 3.000,00 € 1.454,03 € 48,47%   

Queralbs P1704700B 884 Adquisició de material 
sanitari 4.173,43 € 1.454,03 € 34,84%   

Regencós P1715300H 996 Adquisició de material 
sanitari 2.526,23 € 1.412,77 € 55,92%   

Riudaura P1715800G 788 Adquisició de mobiliari i 
equipaments 4.272,58 € 1.454,03 € 34,03% 

Arranjament mobliari i 
obertures :1.865,58 €; 

col·locació de xapes lacades: 
248,05 
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Riudellots de 
la Selva P1715900E 959 

Subministrament 
maquinària d'aire 
condicionat 

4.195,07 € 1.454,03 € 34,66%   

Riumors P1716000C 769 Instal·lació i adquisició 
d'aire condicionat 5.287,70 € 1.454,03 € 27,50%   

Rupià P1716200I 906 Adquisició d'equip per a 
electrocardiogrames 3.394,05 € 1.454,03 € 42,84%   

Sant Aniol de 
Finestres P1719500I 883 Adquisició de material 

sanitari 930,05 € 468,11 € 50,33%   

Sant Climent 
Sescebes P1716700H 979 Adquisició de mobiliari i 

material sanitari 605,00 € 338,34 € 55,92% 
Escala de 5 escalons.... 

990,00 €; taula de mans i peus 
de fusta: 940,00 € 

Sant Feliu de 
Pallerols P1717100J 860 Adquisició d'equipament 

sanitari i mobiliari 1.728,36 € 966,57 € 55,92%   

Sant Jaume 
de Llierca P1717500A 960 Adquisició de material i 

equipament sanitari 1.967,99 € 1.100,58 € 55,92%   

Sant Joan de 
Mollet P1717800E 840 Instal·lació bombes de 

calor 1.583,89 € 885,78 € 55,92% 
  

Sant Julià de 
Llor i Bonmatí P1725100J 928 Adquisició de material 

mèdic i mobiliari 1.648,96 € 922,17 € 55,92%   

Sant Llorenç 
de la Muga P1718000A 944 Adquisició de mobiliari 2.800,00 € 1.454,03 € 51,93%   

Sant Martí 
Vell P1718200G 938 Adquisició de nevera per 

medicaments 1.225,00 € 685,07 € 55,92%   

Sant Miquel 
de Fluvià P1718400C 925 Adquisició de material 

mèdic 331,54 € 185,41 € 55,92%   

Sant Pau de 
Segúries P1718600H 984 Vitrina per consultori 

municipal 188,68 € 105,52 € 55,93%   
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Santa Llogaia 
d'Àlguema P1719400B 965 Adquisició de material 

sanitari i equipament 1.130,47 € 568,98 € 50,33%   

Santa Pau P1719600G 910 Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 3.500,00 € 1.454,03 € 41,54%   

Serinyà P1720200C 866 Adquisició de mobiliari pel 
dispensari 130,87 € 73,19 € 55,93%   

Serra de Daró P1720300A 888 Adquisició 
electrocardiògraf 4.017,32 € 1.454,03 € 36,19%   

Tallada 
d'Empordà, 
La 

P1720700B 973 Adquisició de mobiliari  800,00 € 402,65 € 50,33%   

Terrades P1720900H 969 
Adquisició de mobiliari, i 
part proporcional de 
l'adquisició d'una caldera 

1.680,33 € 939,71 € 55,92% Pintura sala d'espera: 167,34 € 

Torrent P1721000F 971 Adquisició d'equipament 
mèdic 3.230,70 € 1.454,03 € 45,01%   

Torroella de 
Fluvià P1721100D 869 Despeses d'inversió en el 

consultori local 107,57 € 60,16 € 55,93%   

Tortellà P1721300J 893 Adquisició de material 
sanitari 867,41 € 485,09 € 55,92%   

Ullastret P1721800I 890 Adquisició de material 
sanitari 5.614,09 € 1.454,03 € 25,90%   

Vajol, La P1701500I 885 Adquisició d'una llitera 
elèctrica  1.405,17 € 785,83 € 55,92%   

Vall de 
Bianya, la P1722100C 838 Adquisició d'equipament 

sanitari 1.621,34 € 906,72 € 55,92%   

Vall d'en Bas, 
la P1701700E 847 Adquisició de mobiliari 1.075,02 € 541,08 € 50,33%   
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Ajuntament NIF Exp. 
2019/ Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Vallfogona de 
Ripollès P1722200A 995 Adquisició de material per 

al consultori mèdic 1.000,00 € 559,24 € 55,92%   

Vall-llobrega P1722300I 904 Adquisició d'una llitera 
hidràulica 689,65 € 385,68 € 55,92%   

Ventalló P1722400G 954 Adquisició de material 
sanitari  3.786,90 € 1.454,02 € 38,40%   

Verges  P1722500D 947 Adquisició de material 
sanitari i equipament 400,00 € 223,70 € 55,93%   

Vilabertran P1722800H 843 Mobiliari i equipament pel 
consultori local 1.960,73 € 1.096,52 € 55,92% Equipament música ambient 

consultori: 717,34 

Viladamat P1723100B 926 Material mèdic i mobiliari 
pel consultori 2.313,45 € 1.293,78 € 55,92% Treballs pintura: 1.200,00 € 

Viladrau P1723400F 781 Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 3.362,78 € 1.454,02 € 43,24%   

Vilafant P1723500C 936 Adquisició de material 
sanitari 812,65 € 363,57 € 44,74%   

Vilamacolum P1724000C 778 
Instal·lació d'un aparell de 
calefacció a la sala 
d'espera del consultori  

2.913,68 € 1.454,02 € 49,90%   

Vilamalla P1724100A 970 Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari 2.887,46 € 1.454,02 € 50,36%   

Vilamaniscle P1724200I 880 Adquisició material sanitari 
i mobiliari 2.211,37 € 1.236,69 € 55,92%   

Vilanant P1724300G 872 Despeses d'inversió en el 
consultori local 1.101,97 € 616,27 € 55,92%   

Vila-sacra P1724500B 961 Adquisició de material 
sanitari i equipament 1.137,03 € 635,87 € 55,92%   
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Annex II 

 

Ajuntament Data 
entrada 

Núm. 
Expedient 

2019/ 
NIF Projecte/actuació Import 

sol·licitat Motiu de desestimació 

Vidrà 25/02/19 967 P1722600B Folrar la paret contra les 
humitats 1.899,70 € Concepte exclòs expressament 

en les bases. Base 4a 

Fontcoberta 26/02/19 991 P1707600A Adquisició desfibril·lador 1.385,45 € Concepte exclòs expressament 
en les bases. Base 4a 

Cantallops 26/02/19 1003 P1704500F Adquisició desfibril·ladors 1.950,75 € Concepte exclòs expressament 
en les bases. Base 4a 
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6. Expedient 2018/2366/X020301 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions a ajuntaments i 
organitzacions no lucratives per al suport econòmic  a les inversions en 
equipaments dels centres d'acció social (ASIA/ASIO) per a l’any 2019 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases:  Bases reguladores de subvencions 

adreçades a ajuntaments, a consells 
comarcals, a consorcis d’acció/benestar 
social i a entitats sense ànim de lucre per al 
suport econòmic a les inversions en 
equipaments dels centres d’acció social de la 
demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 98, del 22 de maig de 2018 

Nom convocatòria:  Convocatòria de subvencions a ajuntaments i 
organitzacions no lucratives per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d'acció social 2019 (ASIA, ASIO) 

Tipus de procediment:  Subvencions concurrencia no competitiva 
 

Consignació pressupostària:  100.000,00€ 
Aplicació pressupostària:  4/3110/76200/Programa d'inversió en centres 

socials per a aj. 
4/3110/78001/Inversions en equipaments de 
caràcter social per a ONL 

Període subvencionable  De l’ 1 de gener de 2018 al 31 d’agost de 
2019 

Data obertura p eríode sol·licituds  8 de febrer de 2019 
Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 8 de febrer de 2019 fins el 26 de febrer 
de 2019 

 
Antecedents 
 
El 28 de març de 2019, el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a 
les Persones, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria que 
consta en el quadre anterior on s’esmenta que: 
 
“El 8 de febrer de 2019 va quedar obert el termini de presentació de sol·licituds, que es 
va tancar el dia 26 de febrer. En la convocatòria es preveia que la subvenció màxima 
seria de 8.000,00 €, amb uns percentatges màxims sobre la base subvencionable en 
funció de la població del municipi pels ajuntaments i del pressupost anual de l’entitat 
per a les ONL. No s’hi fa cap valoració subjectiva. 
 
S’han presentat 26 sol·licituds per a la línia d’ajuntaments, i 22 per a la 
d’organitzacions no lucratives. L’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i 
organitzacions no lucratives que consten els annexos I i II s’ajusta al que es marca en 
les bases com a subvencionable. Se n’han exclòs una de cada línia, que es fan 
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constar en l’Annex III, perquè es tracta de sol·licituds per a conceptes no 
subvencionables o exclosos expressament en les bases. 
 
El nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la subvenció 
màxima que correspondria en aplicació dels percentatges previstos en la convocatòria, 
motiu pel qual ha calgut fer prorrateig per ajustar el total concedit en cada cas al crèdit 
disponible. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats declaren que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona.” 
 
L’Ajuntament d’Anglès i l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà han presentat una 
sol·licitud genérica en la qual exposen que desisteixen de la sol·licitud presentada en 
aquesta  convocatòria de subvenció. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatoria de la subvenció la proposta de resolució formulada pel centre gestor de 
la subvenció serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà 
l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, òrgan competent per la resolució del 
procediment, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 



 
 
 
 
 

32 

 
ACORD:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I i en l’Annex II que han 
optat a la convocatòria de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives 
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social per 
a l’any 2019 (ASIA, ASIO), les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi 
indiquen. 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent mil euros ( 100.000,00 €), amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany següents: 
 

 
Aplicació pressupostària Crèdits 

Programa inversió en 
centres socials per aj. 4/3110/76200 50.000,00 € 

Inversions en equipaments de 
caràcter social per a ONL 4/3110/78001 50.000,00 € 

 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, l’1 d’octubre de 2019. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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Annex I 
 

Núm. 
Expedient 

Ajuntament NIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvenciona-
ble Corregida 

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

898 Aiguaviva P1700200G 
Sistema tecnològic per 
serveis socials (ordinador i 
pantalla) 

1.102,14 € 449,57 € 40,79%  

956 Amer P1700700F 

Arranjament de l'espai als 
baixos de l'ajuntament per a 
la nova ubicació dels serveis 
socials 

16.270,00 € 3.263,22 € 20,06%  

921 Besalú P1702200E 
Adequació del local comú per 
temes socials a la planta 
baixa i sala petita planta 1 

5.041,10 € 1.850,65 € 36,71%  

922 Blanes P1702600F 

Mobiliari i adquisició i 
instal·lació climatització i 
sistemes tecnològics als 
centre de Serveis Socials 
Bàsics 

13.350,00 € 3.263,22 € 24,44%  

919 
Castelló 
d'Empúries 

P1705200B 

Ampliació despatxos ,  
adquisició de mobiliari i 
ampliació de la xarxa de 
comunicacions per Serveis 
Socials bàsics 

11.171,31 € 3.263,22 € 29,21%  

968 Celrà P1705400H 

Millora l'aïllament tèrmic i de 
l'eficiència energètica de les 
instal·lacions del Servei 
d'Atenció Diürna per infants 

7.153,40 € 2.334,31 € 32,63%  
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Núm. 
Expedient 

Ajuntament NIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvenciona-
ble Corregida 

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

892 Cervià de Ter P1705500E 
Il·luminació despatx Àrea 
Serveis Socials 

1.098,75 € 448,20 € 40,79%  

1005 Crespià P1706300I 
Millora espai prestació serveis 
d'atenció social 

3.250,00 € 1.325,68 € 40,79%  

983 Espolla P1707000D 
Millora de l’accessibilitat del 
centre d’acció social a Espolla 

3.251,45 € 1.326,28 € 40,79%  

976 Esponellà P1707100B 
Actuacions diverses al centre 
social de Cal Baró 

3.647,29 € 1.487,74 € 40,79% 
sistema de vigilància al centre 
social de Cal Baró: 1.102,71 € 

974 Llagostera P1709600I 
Modificació de l'espai destinat 
als Serveis Socials 

2.086,15 € 680,76 € 32,63%  

1013 Mont-ras P1711700C 
Climatització 2n pis 
Ajuntament, sala serveis 
socials 

4.500,00 € 1.652,01 € 36,71%  

896 Palafrugell P1712400I 

Modernització mobiliari, 
climatització i millora 
accessibilitat dels locals de 
l'Àrea de Benestar Social i 
Ciutadania 

3.395,54 € 969,54 € 28,55%  

803 Peralada P1714000E 
Inversions en equipament del 
centre de dia de Peralada 

17.590,13 € 3.263,22 € 18,55% 
Confecció i subministrament 
cortines: 2.347,40 € 
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Núm. 
Expedient 

Ajuntament NIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvenciona-
ble Corregida 

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

887 Porqueres P1714600B 
Ampliació centre de dia 
(lavabos) 

122.615,98 € 3.263,22 € 2,66%  

1011 Riumors P1716000C 

Adquisició i instal·lació de 
mobiliari  i sistemes 
tecnològics per a l'aula 
d'integració social de Riumors 

3.150,00 € 1.284,89 € 40,79%  

920 Sant Martí Vell P1718200G 

Adquisició d'un armari de 
prestatges i una TV pel Servei 
d'atenció a les persones 
grans en l'àmbit 
rural 

1.196,00 € 487,85 € 40,79%  

901 Santa Pau P1719600G 
Adquisició mobiliari per a una 
millor atenció 1.500,00 € 550,67 € 36,71%  

992 
Saus-Camallera i 
Llampàies 

P1719900A 
Treballs d'adequació per un 
nou lavabo  

10.000,00 € 3.263,22 € 32,63%  

894 Serra de Daró P1720300A 
Taules, cadires i butaques pel 
centre de dia 

11.026,73 € 3.263,22 € 29,59%  

779 Ullastret P1721800I 
Reconversió de la llar 
d'infants en un centre de dia 
per a gent gran: mobiliari 

9.680,24 € 3.263,22 € 33,71%  

903 Vilablareix P1722900F 
Adequació de Can Ribòtic 
(centre de dia, residència de 
dia  i altres Serveis Socials) 

12.260,67 € 3.263,22 € 26,62%  
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Núm. 
Expedient 

Ajuntament NIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvenciona-
ble Corregida 

Atorgat 
final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

1002 Viladrau P1723400F 
Adquisició rentadora i 
assecadora industrial per 
centre de dia de la gent gran 

7.990,64 € 3.259,40 € 40,79%  

918 Vilafant P1723500C 
Millores en l'àrea de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de 
Vilafant 

3.608,05 € 1.177,39 € 32,63%  

1012 Vilamacolum P1724000C 
Mobiliari per a l'aula del servei 
d'atenció social i suport 
educatiu 

3.300,00 € 1.346,08 € 40,79%  

        TOTAL ...... 50.000,00 €   
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Annex II 
 

Núm. 
Expedient 

Entitat CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

804 

Associació 
Família i Salut 
Mental de Girona 
i Comarques 

G17557661 
Compra furgoneta de 9 
places 

20.500,00 € 
2.882,78 € 14,06%   

805 
Fundació Privada 
Llars Amistat 
Cheshire FP 

G08593188 
Instal·lació porta corredora 
que protegeix l'entrada 5.271,01 € 

1.139,64 € 21,62%   

841 
Fundació Vilagran 
Maristany 

G17582123 
Despeses diverses 
d'inversió Residència 
Robert Pallí 

29.031,57 € 
2.882,78 € 9,93% 

Control d'accessos: 
13.194,75 

858 
Fundació Tutelar 
de l'Empordà 

G17715293 Adquisició vehicle nou 10.174,35 € 2.199,78 € 21,62%   

863 
AECC Catalunya 
Contra el Càncer 

G28197564 
Inversions en equipaments 
dels centres d'acció social 

22.104,62 € 
2.882,78 € 13,04%   
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Núm. 
Expedient 

Entitat CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

879 
Fundació Privada 
Aspronis 

G17338492 
Compra furgoneta 
adaptada 

28.372,00 € 
2.882,78 € 10,16%   

889 
Fundació Privada 
les Vetes 

G17293150 
Adquisició de mobiliari per 
a la residència les Vetes 

11.511,85 € 
2.488,96 € 21,62%   

902 
Centro Asistencial 
Canaan G61242228 

Equipament i instal·lacions 
del centre residencial 
Baldiri i del Centre Indústria 

13.353,69 € 
2.882,77 € 21,59%   

913 

Associació 
Minusvàlids Físics 
Associats 
(MIFAS) 

G17053208 
Adquisició de vehicle 
adaptat 

46.808,00 € 
2.882,77 € 6,16%   

914 
Fundació Privada 
MIFAS 

G17378704 
Obres per actualitzar les 
instal·lacions de la 
Residència MIFAS. 

27.355,00 € 2.882,77 € 10,54% 
Guixetes del personal: 
3.973,00 € 

915 
Fundació Privada 
Drissa 

G17588047 Adquisició vehicle 21.085,89 € 
2.882,77 € 13,67%   
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Núm. 
Expedient 

Entitat CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

916 

Integra 
Associació de 
Discapacitats 
intel·lectuals 

G17035445 
Tancaments per millora 
aïllament Escola EE Joan 
XXIII 

12.000,00 € 
2.594,50 € 21,62%   

917 
Caritas 
Diocesana de 
Girona 

R1700016G 

Adquisició de sistemes 
tecnològics per la millora 
de l'espai de formació a les 
persones beneficiàries 

4.700,00 € 
1.016,18 € 21,62%   

927 
Associació 
Teatral i Social el 
Trampolí 

G17654989 
Reformes en el servei de 
teràpia ocupacional 24.000,00 € 

2.882,77 € 12,01%   

931 
Fundació Privada 
MAP 

G17414905 

Mobiliari, adquisició i 
instal·lació de sistemes 
tecnològics pel Club Social 
de la Fundació  

9.110,00 € 
1.969,66 € 21,62% 

Personal: 52.785,89 €; 
Lloguer d'espai: 9.600,00€; 
Llum, aigua i gas: 
3.600,00€; Assegurances: 
1.000,00€ 

932 Fundació Acollida 
i Esperança 

G60439189 

Compra de mobiliari per al 
Centre d'acollida Convent 
dels Franciscans, e la 
Bisbal d'Empordà 

6.634,34 € 1.434,40 € 21,62%   
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Núm. 
Expedient 

Entitat CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

934 
Fundació Privada 
Escola Sant 
Vicenç de Paül 

G17088568 
Inversió en equipament 
informàtic del Centre Obert 
KSAMEU 

15.080,00 € 
2.882,77 € 19,12% 

Personal amb seguretat 
social: 188.304,65€; 
assegurança: 2.678,00€; 
material per activitats: 
7.500,00€; treballs externs: 
12.000,00€;Desplaçaments
: 6.000,00€; Publicitat: 
6.000,00€; 
Subministraments: 
10.000,00€; Lloguers: 
1,80€ 

966 

Fundació Privada 
Disminuïts 
Psíquics Pla de 
l'Estany 

G17662495 

Equipament de la zona 
d'office i la zona de 
descans de la Fundació 
Estany 

6.714,07 € 1.451,64 € 21,62%   

1000 
Fundació Privada 
Resilis 

G17925215 

Actualització del mobiliari i 
equipament per al nou 
CRAE Les Llúdrigues, de 
Salt 

5.143,00 € 
1.111,96 € 21,62%   

1004 
Fundació Autisme 
Mas Casadevall 

G58434994 
Remodelació i adequació 
Sala Polivalent 

31.525,00 € 
2.882,77 € 9,14% 

Gestió i administració del 
projecte: 1.500,00 € 
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Núm. 
Expedient 

Entitat CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

1010 
Cruz Roja 
Española 

Q2866001G 

Instal·lació i millora dels 
sistemes de climatització 
dels espais atenció gent 
gran, formació, voluntariat i 
recepció de la seu de 
Girona 

16.170,76 € 
2.882,77 € 17,83%   

    TOTAL .... 50.000,00 €   
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Annex III 
 
 

Núm. 
Expedient 

2019/ 
NIF Entitat Projecte Import 

sol·licitat Motius de desestimació 

881 P1701800C 
Ajuntament de 
Bàscara 

Adquisició de 150 cadires per a llar 
del pensionista 

8.000,00 € 
No és mobiliari per a un centre 
d'acció social 

929 
 

G17148693 
 

Fundació Servei 
Gironí de 
Pedagogia Social 

Adquisició de mobiliari per als 
serveis tècnics de la seu 

2.269,03 € 
El mobiliari per a les oficines 
tècniques està exclòs 
explícitament. Convocatòria punt 1. 
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7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la  tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 

8. Precs i preguntes 
 
No hi ha més intervencions. 
 
Abans d’aixecar la sessió, el president cedeix la paraula a la gerent, que comparteix 
amb els assistents les dades més rellevants que s’inclouen en la memòria de mandat 
que s’ha preparat de cara a la finalització de la legislatura.  

 
 
Finalitzada aquesta exposició, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas   Jordi Batllori i No uvilas 
 


