
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/2624/A011201 
 
 
Acta de la reunió constitutiva del Consell Rector de Dipsalut 6 d’agost de 2019 
 
Núm. sessió: 2019/09 
Caràcter: Constitutiva 
Data: 6 d’agost de 2019 
Horari: 13:00 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona  
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Sílvia Paneque i Sureda 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Laia Pèlach i Saget 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Turon i Serra, Vicesecretari de la Diputació de Girona, en substitució del 
secretari, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 

• Interventor: 
Ernest Ruiz Garcia, Viceinterventor de la Diputació de Girona, en substitució de de 
l’Interventora, senyora Núria Josa i Arbonés. 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Excusen la seva absència el secretari, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, la interventora, la 
senyora Núria Josa i Arbonés i el vocal, senyor Albert Piñeira i Brosel. 
 



 

Ordre del dia 
 

1. Informacions de Govern 
 

2. Proposta d’acord per l’aprovació i constitució del Consell Rector de Dipsalut  
 

3. Expedient 2019/145/G090500 – Proposta d’aplicació de l’increment de 
retribucions del personal al servei de Dipsalut corresponents a 2019 previst 
al Reial decret-llei 24/2018 

 
4. Expedient 2019/2539/G030104 – Proposta d’autorització de compatibilitat per 

a una segona activitat pública al senyor Xavier Sarsanedas 
 

5. Expedient 2019/2620/A020102 - Informe proposta al Consell Rector sobre 
delegació en matèria de subvencions. Girona. Presidència delegada. 

 
6. Expedient 2018/2337 - Proposta d’acord al Consell Rector per l’aprovació del 

conveni entre Dipsalut i la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG, pel 
finançament de les despeses comunitàries  de la seu de Dipsalut. 

 
7. Expedient 2019/2575/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 

Girona de l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2019 
 

8. Expedient 2019/2614 - Informe-proposta relatiu a  l’aprovació 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, l’Organisme autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona( Dipsalut) i Càritas Diocesana de 
Girona per la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) 
 

9. Expedient 2019/773/X020203 - Informe proposta al Consell Rector de 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les 
despeses pel desenvolupament del Programa del Mosquit Tigre a la 
Demarcació de Girona 2019. MI control Mosquits Badia de Roses Baix Ter.  
 

10. Expedient 2019/777/X020203 - Informe proposta al Consell Rector de 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel control i 
gestió dels riscos derivats dels simúlids comarques de Gironès i del Baix 
Empordà, anualitat 2019. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter.  
 

11. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de la 
convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, de la línia per a 
ajuntaments, organismes dependents i EMD,per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
12. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de la 

convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, de la línia per a 
organitzacions no lucratives (ONL),per a l’any 2019. Girona. Organisme 
Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
13. Expedient 2019/1122/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de 

la convocatòria de subvencions de per al finançament de despeses derivades 
del funcionament ordinari de centres docents d'educació especial ubicats a la 



 

demarcació de Girona (CDEE) per a l’any 2019. Girona. Organisme Autònom 
de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
14. Expedient 2019/61/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de la 

convocatòria de subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2019. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
15. Expedient 2019/1207/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de 

la convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida i 
inclusió social d'infants i joves que han emigrat sols per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
16. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de la 

convocatòria de subvencions  en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i de intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 
2019. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona 
(Dipsalut). 

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

18. Torn obert de paraules  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Informacions de Govern 
 
Es deixa constància que, el vocal, senyor Pere Casellas i Borrell deixa de formar part, 
com a membre vocal del Consell Rector de Dipsalut, i el substitueix la senyora Sílvia 
Paneque i sureda. 
 
 
 

2. Proposta d’acord per l’aprovació i constitució del Consell Rector de Dipsalut  
 
El secretari modifica un aspecte incorrecte en la proposta original: Un cop signada la 
proposta, es comunica que la senyora Sílvia Paneque i Sureda substitueix com a membre 
vocal del Consell Rector al senyor Pere Casellas i Borrell. 
 
On diu: 
 
“SEGON. ESTABLIR en onze el nombre de vocals de què constarà, a més del Predient, el 
Consell Rector de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), i designar per a 
les esmentades vocalies les persones següents: 
 

- Maria Puig i Ferrer 
- Albert Piñeira i Brosel 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 
- Jordi Camps i Vicente 
- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Anna Barnadas i López 
- Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
- Pere Casellas i Borrell 



 

- Laia Pèlach i Saget 
- Gisela Saladich i Parés 

“ 
 
Ha de dir: 
 
“SEGON. ESTABLIR en onze el nombre de vocals de què constarà, a més del Predient, el 
Consell Rector de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), i designar per a 
les esmentades vocalies les persones següents: 

 
- Maria Puig i Ferrer 
- Albert Piñeira i Brosel 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 
- Jordi Camps i Vicente 
- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Anna Barnadas i López 
- Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
- Sílvia Paneque i Borrell 
- Laia Pèlach i Saget 
- Gisela Saladich i Parés 

 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Antecedents  i fonaments de dret 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 23 de juliol 
de 2019, va adoptar l’ACORD següent: 
 
“13. Nomenament dels vocals en els consells rectors d’organismes autònoms i 
òrgans de govern d’ens dependents. 
 
Els estatus dels organismes autònoms Xarxa local de municipis (Xaloc) i Salut Pública de 
la Diputació de Girona (Dipsalut) preveuen l’existència d’un Consell Rector com a òrgan 
que assumeix el govern, la direcció superior i alta orientació i fixació de les grans línies 
d’actuació de l’organisme. De forma coincident, l’article 8 dels estatus de XALOC i l’article 
9 dels estatus de DIPSALUT estableixen una composició del seu Consell Rector formada, 
a més de la presidència, per un mínim de vuit i màxim de dotze vocals, designats pel Ple 
de la Diputació, almenys la meitat dels quals han de ser diputats de la pròpia corporació. 
 
En virtut d’això, la corporació, a proposta de la Presidència ACORDA: 
 
...///... 
 
SEGON. ESTABLIR en onze el nombre de vocals de què constarà, a més del Predient, el 
Consell Rector de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), i designar per a 
les esmentades vocalies les persones següents: 
 
 
 
 

- Maria Puig i Ferrer 
- Albert Piñeira i Brosel 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 



 

- Jordi Camps i Vicente 
- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Anna Barnadas i López 
- Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
- Pere Casellas i Borrell 
- Laia Pèlach i Saget 
- Gisela Saladich i Parés 

 
...///...” 
Així mateix, per decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019 
es delega la Presidència de l’organisme a la senyora Maria Puig i Ferrer. 
 
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. Atès l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió 
extraordinària que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 2019, en el qual es nomenen els 
diputats que integren el Consell Rector de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut), es DECLARA CONSTITUÏT l’esmentat Consell Rector, que será presidit 
per la senyora Maria Puig i Ferrer. 
 
SEGON. Atès la modificación realitzada pel senyor secretari, ESTABLIR en onze el 
nombre de vocals de què constarà, a més del Predient, el Consell Rector de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (DIPSALUT), i designar per a les esmentades vocalies les 
persones següents: 

 
- Maria Puig i Ferrer 
- Albert Piñeira i Brosel 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 
- Jordi Camps i Vicente 
- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Anna Barnadas i López 
- Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
- Sílvia Paneque i Borrell 
- Laia Pèlach i Saget 
- Gisela Saladich i Parés 
“ 
 

3. Expedient 2019/145/G090500 – Proposta d’aplicació de l’increment de 
retribucions del personal al servei de Dipsalut corresponents a 2019 previst al 
Reial decret-llei 24/2018 
 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2018/10, de 23 

d’octubre, la plantilla de personal funcionari i laboral i la relació de llocs de treball (RLT) de 

l’Organisme per a l’any 2019.  



 

En data 27 de desembre de 2018, es publica al Boletín Oficial del Estado número 312 el 

Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 

materia de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

De conformitat amb el que preveu la norma esmentada, el Consell Rector de Dipsalut 

acorda, en la sessió ordinària número 2019/01, de 22 de gener de 2019, proposar al Ple 

de la Diputació de Girona l’aprovació de l’increment de les retribucions del personal al 

servei de Dipsalut en un 2,25%, respecte de les previstes a 31 de desembre de 2018, amb 

efectes a partir de l’1 de gener de 2019. 

L’article 3.Dos de la norma esmentada estableix que l’any 2019, a més de l’increment del 

2,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic, si l’increment del 

Producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5% s’afegirà, 

amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25% d’increment salarial. 

De conformitat amb les dades oficials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB de 

2018 ha superat el 2,5% esmentat. 

La mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 8 de juliol de 2019, proposar a la 

Presidència, d’acord amb el que estableix la normativa esmentada en el paràgraf anterior i 

amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2019, que les retribucions del personal al servei de 

l’Organisme s’incrementin en un 0,25% respecte de les vigents a 30 de juny de 2019. 

Segons l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut (versió vigent, aprovada pel Ple de la 

Diputació de Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona número 34, de 19 de febrer de 2016), correspon al Consell Rector 

aprovar la política de personal i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la 

Presidència. En el cas de la plantilla i de la relació de llocs, és competència del Consell 

Rector elevar-les al Ple de la Diputació de Girona per tal que siguin incorporades a les de 

la Corporació. 

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 la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per a l’any 2019 que 

s’adjunta com a annex, que conté tots els llocs de treball de l’Organisme, ordenats per 

unitats orgàniques, amb l’aplicació amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2019 de 

l’increment retributiu previst per al personal al servei del sector públic previst en el Reial 

decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 

retribucions en l’àmbit del sector públic, d’un 0,25% respecte de les retribucions vigents a 

1 de gener de 2019. 

En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions dels serveis, les 

seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels 

complements específics que hi són detallats, així com l’import dels altres complements que 

hi apareixen. 



 

Segon. Aprovar l’increment en un 0,25%, respecte de les previstes a 1 de gener de 2019, 

de la resta de retribucions del personal al servei de Dipsalut previstes en el Marc de 

relacions laborals de l’Organisme, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.  

Tercer. Comunicar aquest acord a la representació del personal i sindical de Dipsalut.  



 

Annex 

 

Denominació lloc de treball Dot. CD CE (*) CE Compl. Grup FP R.J.P
Factor dedicació 

(**)

F. 

específica
Localitat Observacions

Gerència 1 LD D
Dedicació exclusiva / Retribució íntegra anual: 

74.493,36 €

Tècnic/a de comunicació i difusió 1 22 18.671,50  A1 C F Vacant

Tècnic/a de difusió 1 21 7.441,37  A1 C L A extingir

Auxiliar de comunicació i protocol 1 13 8.577,89  C2 C F 6.040,42  MD Vacant

Auxiliar de comunicació 1 15 8.048,65  C2 C L 6.850,91  MD A extingir

Cap de la secció d'Acció Social 1 26 15.935,91  A2 C F

Tècnic/a d'acció social i benestar 1 22 14.130,62  A2 C F Vacant

Responsable de l'OSS 1 26 19.227,61  A1 C F 6.040,42  MD Conjuntural / Vacant

Tècnic/a mitjà/na PECT 4 22 14.130,62  A2 C L Conjunturals / Vacants

Administratiu/iva PECT 1 15 7.597,68  C1 C L Conjuntural / Vacant

Denominació lloc de treball Dot. CD CE (*) CE Compl. Grup FP R.J.P
Factor dedicació 

(**)

F. 

específica
Localitat Observacions

Cap dels Serveis jurídics, econòmics i d'organització 1 28 23.826,96  A1 C F 6.040,42  MD Vacant

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 1 28 11.631,11  A1 C F 9.096,86  MD A extingir

Responsable adjunt/a de Serveis jurídics, econòmics i 

d'organització
1 26 19.227,61  A1 C F Vacant

Tècnic/a de gestió 1 22 14.130,62  A2 C F Àmbit funcional de gestió admin. i RH / Vacant

Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa 1 22 8.781,89  A2 C F A extingir

Tècnic/a de gestió 1 22 14.130,62  A2 C F Àmbit funcional de subvencions / Vacant

Tècnic/a mitjà/na de subvencions 1 22 8.781,89  A2 C L A extingir

Tècnic/a de gestió 1 22 14.130,62  A2 C F
Àmbit funcional de contractació administrativa 

/ Vacant

Tècnic/a mitjà/na de contractació 1 22 8.781,89  A2 C F A extingir

Tècnic/a de gestió 1 22 14.130,62  A2 C F
Àmbit funcional de pressupostos i 

comptabilitat / Vacant

Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i comptabilitat 1 22 8.781,89  A2 C F A extingir

Administratiu/iva especialista (Gestió documental) 1 18 8.048,65  C1 C F
Reservat integració persones amb discapacitat 

(≥33%)

Administratiu/iva 4 15 7.597,68  C1 C F Vacants

Administratiu/iva 3 18 8.048,65  C1 C L A extingir

Auxiliar administratiu/iva 3 13 7.767,39  C2 C F Vacants

Auxiliar administratiu/iva 1 15 8.048,65  C2 C F A extingir

Auxiliar administratiu/iva 2 15 8.048,65  C2 C L A extingir

Auxiliar de serveis 1 13 8.512,21  E C F Horari partit / Vacant

Subaltern/a de transport i muntatge 1 10 7.437,70  E C L Horari especial / A extingir

Denominació lloc de treball Dot. CD CE (*) CE Compl. Grup FP R.J.P
Factor dedicació 

(**)

F. 

específica
Localitat Observacions

Cap de servei d'Informació per a la gestió, la qualitat i la 

innovació
1 28 23.826,96  A1 C F 6.040,42  MD Vacant

Cap de l'Àrea d'Informació per a la Gestió i la Qualitat 1 28 11.631,11  A1 C F 9.096,86  MD A extingir

Coordinador/a tècnic/a de sistemes d'informació 1 26 15.935,91  A2 C F Vacant

Tècnic/a en sistemes d'informació 5 22 14.130,62  A2 C F Vacants

Tècnic/a mitjà/na informàtic/a 4 22 8.781,89  A2 C L A extingir

Denominació lloc de treball Dot. CD CE (*) CE Compl. Grup FP R.J.P
Factor dedicació 

(**)

F. 

específica
Localitat Observacions

Cap de servei de Promoció de la salut, benestar i atenció 

a les persones
1 28 23.826,96  A1 C F 6.025,36  MD Vacant

Cap de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 

Qualitat de Vida
1 28 11.631,11  A1 C F 9.096,86  MD A extingir

Coordinador/a de programes de suport econòmic 1 26 15.935,91  A2 C F Vacant

Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut 1 26 13.630,07  A2 C F A extingir

Coordinador/a tècnic/a de salut pública i benestar 1 26 15.935,91  A2 C F Vacant

Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut 1 26 13.630,07  A2 C L A extingir

Tècnica/a de salut pública i benestar 5 22 14.130,62  A2 C F
Especialitat en promoció de la salut i benestar 

/ Vacants

Tècnic/a mitjà/na de projecte 3 22 8.781,89  A2 C L A extingir

Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals 1 22 8.781,89  A2 C L A extingir

Tècnic/a d'acció social i benestar 1 22 14.130,62  A2 C F Vacant

Administratiu/iva 1 15 7.597,68  C1 C F Vacant

Administratiu/iva 1 18 8.048,65  C1 C L A extingir

Auxiliar administratiu/iva 1 13 7.767,39  C2 C F Vacant

Auxiliar administratiu/iva 1 15 8.048,65  C2 C L A extingir

Denominació lloc de treball Dot. CD CE (*) CE Compl. Grup FP R.J.P
Factor dedicació 

(**)

F. 

específica
Localitat Observacions

Cap de servei de Salut ambiental 1 28 23.826,96  A1 C F 9.908,09  IDE Vacant

Cap de l'Àrea de Protecció de la Salut 1 28 11.631,11  A1 C F 15.749,32  IDE A extingir

Responsable adjunt/a de salut ambiental 1 26 19.227,61  A1 C F Vacant

Tècnic/a superior de protecció de la salut 1 26 11.912,93  A1 C F 6.064,56  MD A extingir

Coordinador/a tècnic/a d'avaluació i acció de salut pública 

al territori
1 26 15.935,91  A2 C F Vacant

Tècnic/a de gestió de la XASPM i acció al territori 1 26 13.630,07  A2 C L A extingir

Tècnica/a de salut pública i benestar 7 22 14.130,62  A2 C F Especialitat en salut ambiental / Vacants

Agent de salut pública municipal 6 22 8.873,06  A2 C L A extingir

Auxiliar administratiu/iva 2 13 7.767,39  C2 C F Vacants

Auxiliar administratiu/iva 2 15 8.048,65  C2 C L A extingir

C F

CD JE

CE L

D LD

IDE MD

(*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals

(**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals

Complement específic Laboral

Directiu professional Lliure designació

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva Major dedicació

Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones

Salut ambiental

Concurs Funcionari

Complement de destí Jornada especial

Govern i relacions institucionals

Secció d'Acció social i cooperació internacional

Observatori social i de salut (OSS)

Serveis jurídics, econòmics i d'organització

 

 
 



 

4. Expedient 2019/2539/G030104 – Proposta d’autorització de compatibilitat per a 
una segona activitat pública al senyor Xavier Sarsanedas 
 

El senyor Xavier Sarsanedas i Trias (DNI 40370101H), personal laboral temporal de 
Dipsalut, sol·licita en data 10 de juliol de 2019 (RE 3809/19) la compatibilitat per al 
desenvolupament d’una segona activitat pública, com a regidor de l’Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí. 
 

El desenvolupament d’una segona activitat pública per part del personal al servei de les 

corporacions locals i dels organismes que en depenen està regulada en el capítol II (article 

2 i següents) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques. 

 

Cal també tenir en compte el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, atès que en el 

seu article número 1 estableix que s’aplica a les activitats del personal al servei de les 

corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen. 

 

A la vista del que estableix l’article 5 de l’esmentada Llei 53/1984, el personal inclòs en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei pot compatibilitzar les seves activitats amb l’exercici dels 

càrrecs electius següents: 

 

«[…] b) Membres de les corporacions locals, llevat que ocupin en aquestes càrrecs 

retribuïts i de dedicació exclusiva. […]» 

 

De conformitat amb el que exposa l’empleat en la seva sol·licitud i amb la documentació 

que facilita a la unitat gestora, i d’acord amb la proposta conjunta de la Gerència i dels 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, es proposa autoritzar la compatibilitat per a 

l’exercici d’aquesta segona activitat en el sector públic, atès que la dedicació a 

l’Ajuntament és parcial, d’un 20%, amb una retribució de 450 € bruts mensuals. 

 

En aquest sentit, i d’acord amb l’esmenat article 5 in fine, el sol·licitant podrà percebre en 

la seva totalitat la retribució a què té dret pel lloc de treball a jornada completa que ocupa a 

Dipsalut així com la retribució que té assignada a l’Ajuntament (a més de les dietes, 

indemnitzacions o assistències que corresponguin), sempre que la dedicació al Consistori 

sigui fora de la jornada de treball a Dipsalut. 

 

A la vista del que estableix aquest article, Dipsalut comunicarà a l’Ajuntament la resolució 

per la qual s’autoritza la compatibilitat per a portar a terme ambdues activitats, així com 

qualsevol modificació de la jornada de l’empleat que pugui esdevenir-se a l’Organisme. 

 

De conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats 

del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, correspon al Ple de la 

Corporació local l’autorització o denegació de compatibilitat per a un segon lloc de treball o 

activitat.  

 

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, amb 
l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach Saget i els vots favorables de la resta de 
membres, l’adopció del següent 



 

ACORD: 

Primer. Autoritzar el senyor Xavier Sarsanedas i Trias (DNI 40370101H), personal laboral 

temporal de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), 

de conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, perquè pugui 

compatibilitzar les funcions de tècnic mitjà informàtic que realitza a l’Organisme, a jornada 

completa, amb una segona activitat pública, a temps parcial, com a regidor de l’Ajuntament 

de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

 

Segon. L’empleat té dret a percebre en la seva totalitat les retribucions que li corresponen 

per raó del lloc de treball que ocupa a Dipsalut així com la retribució per dedicació parcial 

que té assignada a l’Ajuntament i les dietes, indemnitzacions o assistències que li puguin 

correspondre.  

 

Tercer. Aquesta resolució serà vigent mentre es mantinguin les condicions reglamentàries 

que, de conformitat amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les Administracions Públiques, i amb la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 

donen lloc a aquesta autorització. 

 

Quart. Comunicar aquesta resolució al sol·licitant i a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí. 

 
 
 

5. Expedient 2019/2620/A020102 - Informe proposta al Consell Rector sobre 
delegació en matèria de subvencions. Girona. Presidència delegada. 
 

El president cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents la voluntat de 
l’organsime de reduïr al mínim les subvencions directes per tal que passsin a ser subjecte 
de procediments amb concurrència. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Antecedents 
 
Vista  la delegació efectuada pel Consell Rector, el 28 de juliol de 2015, en la sessió 
ordinària número 2015/09, a la Presidència de Dipsalut en matèria d’aprovació de 
subvencions excloses de caràcter directe i convenis de col·laboració amb altres 
administracions i entitats, públiques o privades, quan el seu import no superi els 20.000 € i 
la seva durada no sigui superior a tres anys. 
 
El Consell Rector, el 28 de juliol de 2015 en la mateixa sessió delega al president la 
resolució de les sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública que efectuïn 
els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora integral de les 
instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, afectades de forma recurrent per la 
presència de legionel·la, fins a un màxim subvencionable de 60.000 € d’inversió per 
cadascuna de les sol·licituds que es presentin amb una vigència de fins l’1 de juny de 
2016. 
 
Posteriorment, el Consell Rector, el 6 de juny de 2017, en la sessió ordinària número 
2017/08, va aprovar la delegació en la presidència de Dipsalut de competències en matèria 



 

de concessió de subvencions consignades nominativament i l’aprovació dels seus 
convenis vinculats així com la delegació de resolució de sol·licituds de subvenció excloses 
de concurrència que efectuïn els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut 
per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, 
afectades de forma recurrent per la presència de legionel·la, fins a un màxim 
subvencionable de seixanta mil euros (60.000,00 €) d’inversió per cadascuna de les 
sol·licituds que es presentin. 
 
Com a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial Decret 209/2019   d’ 1 
d’abril , i celebrades el 26 de maig de 2019, es considera necessari renovar la delegació 
d’atribucions en matèria de subvencions del Consell Rector a la nova Presidència de 
Dipsalut. 
 
En el pressupost de Dipsalut, aprovat pel Consell Rector de l’Organisme i ratificat i aprovat 
pel Ple de la Diputació de Girona, hi ha consignades subvencions excloses de 
concurrència de caràcter nominatiu i es considera que per una gestió ordinària més eficaç 
de l’Organisme s’hauria  de delegar a la Presidència  l’aprovació de les mateixes. 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una gestió ordinària de les subvencions més eficaç també és 
considera adient delegar a la Presidència de Dipsalut l’aprovació de subvencions excloses 
de caràcter directe i convenis de col·laboració amb altres administracions i entitats, 
públiques o privades, quan el seu import no superi els 20.000,00 € i la seva durada no 
sigui superior a tres anys. 
 
Dipsalut a través de l’Àrea de Salut ambiental té constància que la presència de legionel·la 
a un equipament públic, ja sigui de forma repetitiva com de forma puntual, predisposa la 
instal·lació a patir la seva presència de forma reiterada i suposa un risc recurrent de 
transmissió de legionel·losi a les persones. Per tant, es considera d’interès públic millorar 
a instal·lació que suposi un risc recurrent de transmissió de legionel·losi. 
 
Atès que aquest risc per a la salut de les persones, suposa haver d’activar accions urgents 
d’avaluació exhaustiva de la instal·lació i de les causes de la presència de legionel·la i a 
partir de les quals sovint es descriu un projecte de reforma, es considera necessari també 
delegar a la Presidència la resolució de les sol·licituds de subvenció excloses de 
concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de 
legionel·losi, afectades de forma recurrent per la presència de legionel·la, fins a un màxim 
subvencionable de seixanta mil euros ( 60.000,00 €) d’inversió per cadascuna de les 
sol·licituds que es presentin per tal d’agilitzar la tramitació d’aquestes sol·licituds. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut atribueixen al Consell Rector les 
competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb persones i 
entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses que se’n derivin, i 
aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions. 
 
El  Consell Rector de Dipsalut és l’òrgan competent per aprovar el Pla Estratègic de 
subvencions, que preveu el llistat de les subvencions de concessió directa consignades 
nominativament en el pressupost i els costos previsibles i fonts de finançament de les 
mateixes. 
 
Així mateix, el pressupost de l’Organisme, que aprova el Consell Rector i posteriorment 
ratifica el Ple de la Diputació, incorpora les subvencions nominatives previstes per aquella 
anualitat i el seu import, motiu pel qual es pot afirmar que aquests òrgans col·legiats tenen 



 

coneixement de les subvencions nominatives previstes i han aprovat la dotació econòmica 
per cadascuna d’elles. 
 
Atès l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que estableix que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la 
mateixa administració pública. 
 
Atès l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic que 
estableix que es podran delegar l’exercici de les competències quan sigui convenient per 
assolir les finalitats que es tinguin assignades i millorar l’eficàcia de la seva gestió.  
 
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, amb els vots 
en contra de les vocals senyores Sílvia Paneque Sureda i Laia Pèlach Saget i els vots 
favorables de la resta de membres, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Delegar, de conformitat amb els Estatuts de Dipsalut i amb l’art. 9 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, a la Presidència de Dipsalut la 
concessió de subvencions consignades nominativament en el pressupost de l’Organisme. 
  
Segon. Delegar a la Presidència l’aprovació dels convenis vinculats a les subvencions 
consignades nominativament al pressupost amb altres Administracions i entitats públiques 
o privades.  
 
Tercer. Delegar, de conformitat amb els Estatuts de Dipsalut i amb l’art. 9 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, a la Presidència de Dipsalut 
l’aprovació de subvencions excloses de caràcter directe i convenis de col·laboració amb 
altres administracions i entitats, públiques o privades, quan el seu import no superi els 
20.000,00 € i la seva durada no sigui superior a tres anys. 
 
Quart. Delegar a la Presidència la resolució de les sol·licituds de subvenció excloses de 
concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de 
legionel·losi, afectades de forma recurrent per la presència de legionel·la, fins a un màxim 
subvencionable de seixanta mil euros ( 60.000,00 €) d’inversió per cadascuna de les 
sol·licituds que es presentin. 
 
Cinquè. Donar compte de totes les subvencions que es concedeixin en virtut d’aquestes 
delegacions al següent Consell Rector que es celebri. 
 
Sisè. Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut. 

 
 
 

6. Expedient 2018/2337 - Proposta d’acord al Consell Rector per l’aprovació del 
conveni entre Dipsalut i la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG, pel 
finançament de les despeses comunitàries  de la seu de Dipsalut. 
 
Antecedents  i fonaments de dret 
 
En data 1 de juliol de 2008, per escriptura pública atorgada davant el Notari de Girona 
Sr. José Maria Estropà Torres, la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la 



 

Universitat de Girona va realitzar una CESSIÓ GRATUÏTA DE DRET  D’ÚS en favor de 
la Diputació de Girona de diversos espais de l’edifici Jaume Casademont, de superfície 
útil total 971,70 m2 i de superfície construïda total 1.043,00 m2. 
 
La Diputació de Girona, per resolució del seu President, de data 21 de juliol de 2010, 
va adscriure els espais de l’edifici Jaume Casademont - que constitueixen el bé núm. 
4.927 de l’inventari de la Diputació -, a l’Organisme Autònom de la Diputació de  Girona 
(Dipsalut), per tal que la utilitzi com a seu administrativa i, en general, per al 
compliment de les seves finalitats estatutàries. L’adscripció comporta l’obligació per a 
Dipsalut de conservar i mantenir el bé. 
 
En data 20 de desembre de 2013, Diputació de Girona i el Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG, signen el corresponent conveni de cessió d’espais, on s’especifica que els 
espais cedits. 
 
En desenvolupament de l’acord tercer del conveni referit, el dia 3 de desembre de 
2014, Dipsalut i el PCiT signen un conveni on s’estableixen les condicions i pactes 
entre ambdós, pel que fa referència al finançament de les despeses comunitàries de la 
seu de l’ens, per un terminin de quatre anys. 
 
En data 20 i 28 de març de 2019, el PCiT comunica a Dipsalut els càlculs efectuats per 
establir l’import per metre quadrat que correspon a l’ens, i que consten a l’expedient. 
D’aquests càlculs es desprèn el següent: 
 

- Total m2 del PCIT 35.000 m2 
- Total m2 dels locals de Dipalut 971,70 m2 
- % ocupat per Dipsalut sobre el total 2,7763 % 

- Total despeses comunes PCiT de l’any 2018 ....................................2.093.236,34 € 
- Càlcul import anual: ................................  2.093.263,34 x2,7763% = 58.114,97 € 
- €/m2 mensuals quota:................. 58.114,97 / 971,70 = 59,81 €/m2 /12 = 4,98 €/m2 



 

 
En data 17 de juilol de 2019, la gerent de Dipsalut signa una memòria justificativa en la 
que considera convenient que Dipsalut contribueixi al finançament de les despeses 
comunitàries del Parc Científic i Tecnològic en proporció a llur quota de participació, on 
exposa que: 
 
“De les dades anteriors, es desprèn que les quantitats esmentades es troben dintre 
dels paràmetres establerts a l’acord tercer del conveni de 20 de desembre de 2013, 
atès que la quota mensual es troba per sota del límit dels 13,21 €/m2. 
 
En tot cas la nova quota s’estableix per la necessària actualització atesa la recepció i 
comptabilització de despeses que no es van incloure en el conveni signat, la 
substitució o reparació dels equips existents, així com l’augment d’ocupació del Parc 
Científic, que obliguen a equiparar l’import que satisfà Dipsalut amb l’import que 
paguen altres ocupants del Parc Científic, tal com consta als certificats i comunicats del 
PCiT de data 16 de maig i 30 de maig de 2019 incorporats a l’expedient. 
 
Addicionalment, si comparem les despeses generals del parc que consten al certificat 
presentat el dia 16 de maig de 2019, signat per la persona designada per 
l’administrador concursal, s’inclouen conceptes que, en anteriors liquidacions 
presentades pel PCiT, no van generar despeses per Dipsalut, com és el cas del Wifi. 
Així mateix, es pot comprovar com en certificats anteriors hi va haver despeses amb 
import 0 euros com és el cas del manteniment d’obra civil, gestió del subministrament 
d’aigua, gestió del subministrament de l’enllumenat de les escales interiors i 
manteniment i neteja de vials.” 
 
El dia 17 de juliol de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organizació de 
Dipsalut emet un informe jurídic favorable a la signatura d’un conveni entre Dipsalut i el 
PCiT de la UdG, atès que el present conveni té caràcter administratiu en ser subscrit 
per dues entitats del sector públic, no comporta vocació de mercat, ja que s’estableix 
una cooperació per fer front a les despeses comunes del PCiT, queda fora de la 
normativa contractual i està emparat per la normativa de dret administratiu i civil 
esmentada anteriorment. 
 
Vista la memòria de la gerència, de data 17 de julioll de 2019, i atès que l’article 10.15 
dels Estatuts de Dipsalut preveu que el Consell Rector sigui l’òrgan competent per a 
l’aprovació de convenis amb altres. 
 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret, i ateses les competències que li 
atribueix l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 

 
Primer. Aprovar el conveni entre Dipsalut i la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, amb NIF G17699539, pel finançament de les despeses comunitàries de la seu de 
Dipsalut, per un import de total de dos cents trenta-dos mil quatre cents cinquata-nou 
euros amb vitanta-vuit cèntims (232.459,88 €), IVA exempt; per una durada de 4 anys, 
sense possibilitat de pròrroga, i amb efectes des de l’1 de gener de 2019. 
 
 
Segon. Aprovar el text del conveni referit i que s’adjunta com a annex.  
 
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa per import de dos cents trenta-dos mil 
quatre cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-vuit cèntims (232.459,88 €), IVA 
exempt, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2 / 3110 / 21200 Manteniment i 
conservació d’edificis del pressupost de Dipsalut, o si s’escau per vinculació 
pressupostaria de la despesa, i’ d’acord amb el detall següent: 



 

 

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 TOTAL 
CONVENI 

58.114,9
7 € 

58.114,97 
€ 

58.114,97 
€ 

58.114,97 
€ 

232.459,88 
€ 

 
El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del compliment del 
contracte restarà condicionat de forma suspensiva a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors. 
 
Atès que el conveni comportarà 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. 
 
Quart. 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.  
 
Cinquè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut i comunicar al Registre de 
Convenis 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. 

 
Sisè. Comunicar aquest acord a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona. 
 
 
Annex. 
 
 
CONVENI ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I LA FUNDACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC I 
TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA RELATIU  AL  FINANÇAMENT DE 
LES DESPESES COMUNITÀRIES DE LA SEU DE DIPSALUT A L’EDIFICI JAUME 
CASADEMONT 
 
D’una part,  el/la  Senyor/a ******* ****** ********, amb  DNI  núm.  *********,, president/a 
p.d. de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), 
amb NIF Q1700565C, actuant en nom i representació d’aquesta institució, d’acord amb 
la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 
** de ************* de 2019; en compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector de 
Dipsalut, reunit en sessió número 2019/ , que va tenir  lloc  el  de  de  2019  i assistit/da 
pel secretari de Dipsalut, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
 
 
 
D’altra banda, la Sra. Sole Font Puig, amb DNI núm. *****103F, en nom i representació 
de Consulting Yard, SL; actuant com a administradora concursal de la Fundació del 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, amb NIF G17699539, de 
conformitat amb l’Auto del jutjat de Girona de 10 de maig de 2017. 
 



 

Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les 
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les 
organitzacions que representen i en virtut del nomenament exprés. 
 
 
EXPOSEN 
 
 
La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (en endavant, 
PCiT) té per objecte fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i potenciar la 
transferència de coneixements tecnològics, la innovació i la prestació de serveis 
científics i tecnològics a institucions i empreses públiques i privades, especialment les 
de l’àmbit de les comarques gironines. 
 
L’activitat de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en 
endavant, Dipsalut) té per objectiu l’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona en les seves competències relatives a salut pública, tant des de 
la protecció de la salut com des de la promoció de la salut. 

 
En data 1 de juliol de 2008, per escriptura pública atorgada davant el Notari de Girona 
Sr. José Maria Estropà Torres, la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona va realitzar una CESSIÓ GRATUÏTA DE DRET D’ÚS en favor  de 
la Diputació de Girona de diversos espais de l’edifici Jaume Casademont, de superfície 
útil total 971,70 m2 i de superfície construïda total 1.043,00 m2. 
 
El resum de superfícies s’indica a continuació: 
 
 
 

Superfícies útils   

  Superfícies (m2) 

Zona   

Planta Baixa. Nivell inferior. Cota +83,3 m Sala 1 
Passadís 
Serveis 

205,60 
10,00 
9,40 

Planta Baixa. Nivell superior. Cota +85,1 m Sala 2 
Passadís 
Escala 

104,50 
25,10 
8,90 

Planta Primera. Nivell inferior. Cota +86,9 m Sala 3 
Passadís 
Serveis 

205,50 
11,00 
9,40 

Planta Primera. Nivell superior. Cota +88,7 
m 

Sala 4 
Passadís 
Escala 

105,40 
25,00 
8,90 

Planta Segona. Nivell inferior. Cota +90,5 m Sala
 5 
Passadís 
Serveis 

205,50 
10,00 
9,40 

Planta Segona. Nivell superior. Cota +92,3 
m 

Passadís 
Escala 

9,20 
8,90 

Superfície útil total  971,70 m2 

Superfície construïda total  1.043,00 m2 

 



 

Segons el pacte primer i segon de la citada escriptura, la cessió gratuïta de dret d’ús 
sobre les zones indicades de l’edifici Jaume Casademont està sotmesa a les següents 
condicions: 
 
1.- El dret d’ús s’atorga per un termini de SETANTA-DOS (72) ANYS, a comptar des 
de la data de l’escriptura. 
 
2.- Es determinen com a causes d’extinció d’aquest dret d’ús: el decurs del termini fixat 
i la renúncia del dret d’ús cedit abans del decurs del termini fixat. 
 
3.- A l’extinció del dret d’ús per qualssevol de les causes esmentades, el dret d’ús, amb 
totes les seves obres i millores, revertirà a la Universitat de Girona. 
 
La Diputació de Girona, per resolució del seu President, de data 21 de juliol de 2010, 
va adscriure els espais descrits a l’expositiu tercer, -que constitueixen el bé núm. 4.927 
de l’inventari de la Diputació-, a l’organisme autònom Dipsalut, per tal que l’utilitzi com 
a seu administrativa i, en general, per al compliment de les seves finalitats estatutàries. 
L’adscripció comporta l’obligació de Dipsalut de conservar i mantenir el bé, i la 
Diputació podrà deixar-la sense efecte en qualsevol moment. 
 
El dia 17 d’octubre de 2012 la seu de Dipsalut s’ubicà definitivament als espais 
privatius descrits a l’expositiu tercer de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i 
Tecnològic, al c/ Pic de Peguera, número 15 de Girona. 
 
En data 20 de desembre de 2013, Diputació de Girona i el Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG, signen el corresponent conveni de cessió d’espais. 
 
El dia 11 de maig de 2015, les parts arriben a un acord per tal de canviar la ubicació i 
els m2 cedits, i signen la corresponent addenda que recull que Dipsalut canviarà la 
seva ubicació dels Despatxos del B.1.2 a B.1.16 de l’Edifici Giroemprèn, amb una 
superfície total de 770,50 m2 als espais identificats com a P2 B1 a P2 B12 i P3 B1 a 
P3 B12, de l’Edifici Jaume Casademont. Aquesta cessió d’ús es va acordar fins el 16 
de desembre de 2080. L’acord tercer del conveni referit estableix que la quota màxima 
que abonarà Dipsalut en concepte de despeses comunes, seran 13,21 
€/m2. 
 
Dipsalut fa ús i gaudi dels elements comuns del Parc Científic i Tecnològic (PCiT), com 
són els jardins, els aparcaments, els vestíbuls, les escales i els ascensors, les antenes, 
les estructures, les façanes, les cobertes i, en general, les instal·lacions i els serveis 
situats parets enfora dels espais privatius que es destinen a l’ús comunitari o a facilitar 
l’ús i el gaudi dels dits espais privatius. És per això que, es considera convenient que 
Dipsalut contribueixi al pagament de les despeses comunitàries en proporció a llur 
quota de participació. Dipsalut considera adient contribuir, d’acord amb la legislació 
vigent, al finançament de les despeses comunitàries del PCiT, en proporció a llur quota 
de participació. 
 
 
 
 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP), regula en el seu article 31è, la potestat d'auto organització i sistemes de 
cooperació pública vertical i horitzontal, que requerirà la prèvia celebració dels 
corresponents convenis. 
 
L’article 6 de la LCSP, regula els convenis i estableix que aquests no podran tenir 
vocació de mercat, han de tenir com a finalitat garantir els serveis públics o objectius 
comuns i que la cooperació es guiarà únicament per motius d’interés públic. 



 

 

La Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu als drets reals, regula el règim jurídic de la propietat horitzontal i de 

les comunitats de propietaris; i en el seus articles 553-48 i següents, regula la 

propietat horitzontal complexa, que inclou els conjunts immobiliaris formats per una 

pluralitat d’edificis independents i separats que es connecten entres ells i 

comparteixen zones comuns. 

L’article 553-3 de l’esmentada llei, regula les quotes de participació i disposa que la 
quota determina la participació que correspon als elements privatius sobre la propietat 
dels elements comuns i serveix de mòdul per fixar la participació en les càrregues, els 
beneficis, la gestió i el govern de la comunitat i els drets dels propietaris. Aquesta 
quota s’expressarà en un percentatge sobre el total, que es fixarà de manera 
proporcional a la superfície. 
 
D’altra banda, en el segon punt de la seva disposició final única, estableix que la llei 
citada s’aplicarà també a tots els immobles constituïts en règim de propietat  horitzontal 
construïts abans de la seva entrada en vigor. 
 
Finalment, la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat horitzontal, en el seu segon 
punt, regula el seu àmbit l’aplicació, incloent els complexes immobiliaris privats i les 
comunitats de propietaris constituïdes, així com les comunitats que reuneixin els 
requisits mínims establerts en l’article 396 del Codi civil (article inclòs en l’epígraf “De la 
comunitat de béns”, articles 392 i següents) encara que no s’hagin constituït com a 
propietat horitzontal. 
 
En aquest sentit, el present conveni té caràcter administratiu en ser subscrit per dues 
entitats del sector públic, no comporta vocació de mercat, atès que s’estableix una 
cooperació per fer front a les despeses comunes del PCiT, i queda fora de la normativa 
contractual i està emparat per la normativa de dret administratiu i civil esmentada 
anteriorment. 
 
Atès l’interès expressat per ambdues parts, de comú acord, formalitzen el present 
conveni, que es regeix per les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és establir les condicions i pactes entre Dipsalut i la 
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG respecte de la contribució 
econòmica de Dipsalut per sufragar les despeses comunitàries del parc en proporció a 
llur quota de participació. 



 

 
 
Segona. Quota de participació 
 
La quota de participació de Dipsalut per sufragar les despeses comunitàries del Parc 
Científic i Tecnològic es calcula tenint en compte els metres quadrats que Dipsalut 
ocupa, com a espai privatiu, de l’edifici Jaume Casademont (971,70 m 2 de superfície 
útil i 1.043,00 m 2 de superfície construïda), en relació amb la superfície total del 
conjunt edificatori del Parc Científic i Tecnològic (35.000 m2), llevat aquelles que han 
pogut ser atribuïdes directament. 
 
L'import de les despeses comunitàries imputables a Dipsalut tenint en compte la quota 
de participació de l’ens i les despeses comunes anuals, serà de 4.842,91 euros 
58.114,97 euros anuals. 
 
La periodificació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2 / 3110 / 21200 Manteniment 
i conservació d’edificis del pressupost de Dipsalut, o si s’escau per vinculació 
pressupostaria de la despesa, és la detallada a continuació: 
 

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 TOTAL 
CONVENI 

58.114,97 € 58.114,97 € 58.114,97 € 58.114,97 € 232.459,88 € 

 
Atès que el conveni comportarà 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. 
 
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics del conveni, es considera que 
s’adequa de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de la LCSP i l’article 7.3 
de la Llei Orgànica 2/2002, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Segons estableix l’article 4 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre  el 
Valor Afegit, restaran subjectes a l’impost les entregues de bens i prestacions de 
serveis realitzades per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter  habitual 
o ocasional. En aquest sentit, l’article 5 de la mateixa llei defineix els conceptes 
d’empresari i professional; quedant excloses les comunitats de propietaris, pel que fa 
referència a l’adquisició de bens i serveis necessaris per el manteniment i els serveis 
comuns, atès es considera a la comunitat de propietaris consumidors finals de l’impost; 
segons determina, entre d’altres, la consulta vinculant de la DGT V2952- 14. 



 
 
 
 
 

 

 
 
Tercera. Catàleg de despeses comunes 
 
A títol merament enunciatiu, les despeses comunitàries del Parc Científic i 
Tecnològic són les que tot seguit es detallen: 
 
Electricitat. 
Aire condicionat. 
Interiors dels espais privatius. 
Accés a l’anella de comunicació de dades. 
Centraleta telefònica. 
Recepció i lliurament de correspondència i missatgeria. 
Neteja dels espais comuns. 
Enllumenat exterior. 
Jardineria i rec exterior. 
Aparcament exterior. 
Manteniment i neteja de vials. 
Gestió de residus. 
Personal de seguretat del Parc, que inclou: 
Seguretat exterior dels edificis. 
Control de vídeo vigilància a les entrades de l’edifici 
Control accés a la porta exclusiva de Dipsalut (Porta D) 
Seguretat fora de l’ horari d’oficina i caps de setmana. 
Wifi. 
Assegurança del continent. 
Manteniment de l’ascensor. 
Tractament de residus. 
 
 
Quarta. Forma de pagament 
 
El pagament de la quota s’efectuarà bimensualment, per mesos avançats i 
requerirà la prèvia validació de la factura presentada, per part del responsable del 
conveni, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Les factures s’hauran de presentar, a través dels següents mitjans: 
A través de la Bústia de factures electròniques e-FACT. 
Telemàticament accedint a la seu electrònica de Dipsalut tràmit “Presentació 
electrònica de factures d'entitats NO incloses a l'art. 4 de la Llei 25/2013”. 
Presencialment en el Registre General de Dipsalut en horari de 8h a 15h, de dilluns 
a divendres, no festius. 
 
Anualment, durant el mes de febrer, el Parc Científic i Tecnològic presentarà el 
certificat de la despesa real efectuada per tal de regularitzar, si s’escau, els imports 
satisfets durant l’anualitat anterior, en funció de la quota de participació establerta a 
la clàusula segona d’aquest conveni. 
 
 
Cinquena. Revisió de preus de les despeses generals. 
 

https://seu.dipsalut.cat/fitxatramitb.jsp?idTramit=350
https://seu.dipsalut.cat/fitxatramitb.jsp?idTramit=350


 
 
 
 
 

 

Els imports indicats a la clàusula quarta no podran ser objecte de revisió segons el 
que recull la disposició final 3.3 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació 
de l’economia espanyola. 
 
 
Sisena. Entrada en vigor i vigència del conveni. 
 
L’entrada en vigor d’aquest conveni, serà amb efectes des de l’1 de gener de 2019 
i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022.. 
 
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys, no prorrogables, corresponent a 
les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022, llevat que qualsevol de les dues parts 
procedeixi a la denúncia per escrit del mateix amb un preavís de tres mesos a la 
data en què es pretengui que tingui eficàcia. 
 
 
Setena. Comissió de seguiment 
 
Per assegurar la coordinació de les actuacions previstes en el present conveni, es 
podrà constituir una Comissió de Seguiment integrada paritàriament per 
representants de cadascuna de les parts. 
 
 
Vuitena. Modificació del conveni. 
 
El contingut del present conveni no es podrà modificar. 
 
 
Novena. Resolució del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
Per l’expiració del seu termini. 
Per avinença de les parts signatàries. 
Per la modificació de les circumstàncies que el van motivar. 
Per l’incompliment total o parcial dels pactes subscrits si hi ha denúncia del 
conveni. La denúncia s’ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de tres 
mesos a la data en què es pretengui que tingui eficàcia. 
 
L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i en especial, la manca del 
nivell de qualitat del servei que ha servit de base per establir-lo. 
Perquè Dipsalut abandona les instal·lacions de l’Edifici Jaume Casademont. 
 
 
Desena. Naturalesa jurídica del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obliga les parts signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per  les normes comunes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic 
dels sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que 
sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Onzena. Interpretació i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i execució del conveni 
seran resoltes per mutu acord de les parts i, si això no fos possible, se 
substanciaran davant dels jutjats i tribunals contenciosos administratius de Girona. 
De manera que les parts renuncien expressament al seu fur i domicili si fossin uns 
altres. 
 
 
Dotzena. Notificacions 
 
Totes les notificacions o requeriments que les parts es facin en relació amb 
l'execució  i compliment del present conveni s'entén que han estat correctament 
fetes quan s'hagin fet electrònicament a través de la plataforma EACAT o 
directament al registres d’entrada de documentació de les parts. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat. 
 
 
Fundació PCiT de la UdG Dipsalut 

 
Sra. Sole Font Puig             Senyor/a ******* **** **** 
Administradora concursal President/a de Dipsalut 

 
 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari de Dipsalut 
 

 
 
7. Expedient 2019/2575/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 

Girona de l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2019 
 

 

El President per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 

de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 24 de juliol de 2019, ha ordenat la 

incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número 3CE 1/2019, atès que 

determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix 

el crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). 

 

D’acord amb la base d’execució 11a del pressupost de despeses de la Diputació de 

Girona per a l’exercici 2019, el crèdit extraordinari és aquella modificació del 

pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 

despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i 

per la qual no existeix crèdit. 

 



 
 
 
 
 

 

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits 

extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals. 

 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret, i ateses les competències 
que li atribueix l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 

ACORD 

 

“PRIMER.- Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de 

l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2019 del pressupost de despeses de 

Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el 

detall del qual és el següent: 

 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicació Pressupostària 

Descripció 

  

Import 

  

Or

g. 

Pro

g. 

Eco

n. 

1 

311

0 

8310

0 Bestretes de personal a llarg termini 14.100,00 € 

      TOTAL 14.100,00 € 

 

 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

Concepte 

econòmic d’ingrés 

Descripció 

  

Import 

  

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 14.100,00 € 

      TOTAL 14.100,00 € 

 

 

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 

quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 

de la Província. 

 

TERCER.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En 

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions. 

 



 
 
 
 
 

 

QUART.- Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 

d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.” 

 
 
 

8. Expedient 2019/2614 - Informe-proposta relatiu a  l’aprovació 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, l’Organisme autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona( Dipsalut) i Càritas Diocesana de 
Girona per la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) 
 

En relació amb aquesta proposta de resolució, la vocal senyora Laia Pèlach i Saget 
expressa la voluntat d’abstenir-se en la votació pel model que representa el projecte. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Antecedents 
 
Atès que el Consell Rector, en la sessió ordinària número 2017/06, de 2 de maig de 
2017, va aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, 
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas 
Diocesana  amb NIF R1700016G, per  la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments (CDA). 

Atès que l’esmentat conveni era vigent fins el 31 de desembre de 2018, es considera 
oportú aprovar novament el text del conveni marc de col·laboració per a la implantació 
dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) per als anys 2019-2020 amb una 
vigència fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Segons la documentació presentada amb la sol·licitud, el CDA és un recurs innovador 
i eficaç que permet ampliar el sistema tradicional de cobertura de necessitats 
bàsiques d’alimentació de la població més desafavorida consolidant el treball en xarxa 
que s’està realitzant amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i 
capacita als participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació 
sociofamiliar en la que es troben.  
 
El projecte treballa des de la perspectiva d’empoderament i corresponsabilitat de les 
persones ateses a través de diferents aspectes metodològics. També ofereix unes 
places per a personal d’inserció i fomenta i canalitza la solidaritat ciutadana i 
empresarial. 
 
El projecte CDA és fruit del conveni 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, l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona i Càritas Diocesana de Girona. A nivell local, 
ajuntaments, Càritas i la Creu Roja en alguns casos signen convenis d’adhesió al 
conveni marc. 
 



 
 
 
 
 

 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones té entre les seves estratègies donar suport als municipis i organitzacions no 
lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions d’acció social i 
promoció de la salut que treballin per col·lectius en vulnerabilitat i en perill d’exclusió 
social. 
 
Atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les polítiques de l’àrea i que està 
consignada nominativament en el pressupost d’enguany. 
 
El projecte d’implantació dels CDA té un gran interès social per la demarcació de 
Girona atès que el projecte fa una implantació de centres en diferents poblacions de 
la província de Girona per a la distribució d’aliments entre els més necessitats i que a 
dia d’avui Càritas Diocesana és la única entitat que pot dur a terme aquest projecte  
en el territori. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, el 4 de desembre de 2018 en sessió 2018/12, 
va aprovar el Pla Estratègic de subvencions per a l’any 2019, l’article 8 del qual 
preveu que l’Organisme atorgui subvencions de concessió directa quan estiguin 
consignades nominativament en el pressupost general i que en l’article 13 del capítol 
IX, es preveu els costos previsibles i fonts de finançament de les subvencions directes 
de caràcter nominatiu, entre les quals figura una a favor de Càritas Diocesana pels 
Centres de Distribució d’Aliments. 
 
Atès que l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la 
concessió d’una subvenció. 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret, i ateses les competències que 
li atribueix l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb les 
abstencions de les vocals Sílvia Paneque Sureda i Laia Pèlach Saget i els vots 
favorables de la resta de membres, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, 
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme Autònom 
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C i Càritas 
Diocesana  amb NIF R1700016G, per  la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments (CDA), que figura en l’annex I. 
 
Segon. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura d’aquest conveni i 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial 
per a la modificació dels elements no substancials. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona i Càritas Diocesana. 



 
 
 
 
 

 

 
 
Aquest és l’informe que emeten els sotasignats, sense perjudici que el/la president/a 
de Dipsalut decreti el que estimi convenient.  
 
 
 
ANNEX  
 
 
CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 

FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA 

DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA FUNDACIÓ PRIVADA BANC D’ALIMENTS DE LES 

COMARQUES DE GIRONA, LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” I CÀRITAS DIOCESANA DE 

GIRONA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA) 

___________________________________________________________________ 

 

Girona,     de       de 2019 

 

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Honorable senyor Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb NIF núm. S-0811001-G, en ús de les 
competències que li corresponen d’acord  amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

De l’altra, la senyora  Maria Puig i Ferrer, presidenta de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q-1700565-C 
com a representant de dita institució, assistit pel senyor Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari de Dipsalut, de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Girona de 
23 de juliol de 2019. 

De l’altra, el senyor Frederic Gómez Pardo, president de la Fundació Privada Banc 
dels Aliments de les Comarques de Girona,  amb NIF núm. G-17457672 i domicili al 
carrer Rutlla, 22 de Girona, com a representant de dita institució. 

De l’altra, el Sr. Jaume Masana Ribalta, en nom i representació de la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, en endavant Fundació 
Bancària “la Caixa”, entitat domiciliada a Palma (Illes Balears), Plaça Weyler, 3, codi 
postal 07001, i amb NIF núm.  G-58899998 



 
 
 
 
 

 

I de l’altra, l’excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas, president 
de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF núm. R-1700016-G, com a representant de 
dita entitat. 

 

Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest document. 

 

MANIFESTEN 

 

I.- Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica està colpejant 

les famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina o han esgotat el 

dret a prestacions públiques contributives o assistencials.   

II.- Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per atendre 

necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica, s’ha incrementat de forma 

exponencial en els darrers anys i la tendència per als propers és de creixement 

sostingut i de cronificació de la situació d’algunes persones.  

III.- Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les 

Administracions Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de lucre i 

la societat civil en general, en no tenir capacitat per donar cobertura a les necessitats 

primàries més bàsiques d’alimentació de tots els sectors de la població que demanin 

aquesta prestació.  

IV.- Que és voluntat de les parts assajar fórmules innovadores que puguin ser 

transferides a altres indrets de Catalunya i que esdevinguin un suport als ajuntaments 

per poder aplicar de forma satisfactòria la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions 

Socials de Caràcter Econòmic, especialment en allò referit a les ajudes de caràcter 

urgent que l’article 30 de la Llei defineix com universals.  

V.- Que les parts van signar en dates 5 de juliol de 2010, 19 de desembre de 2011, 29 

de novembre de 2013, 16 de setembre de 2016 i el 25 de maig de 2017 convenis marc 

de col·laboració per a la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA). 

VI.- Que les parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el present 

conveni de col·laboració, i a tal efecte acorden les següents 

 

CLÀUSULES 

 

 

 

Primer. OBJECTE.  



 
 
 
 
 

 

L’objecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments 

(CDA), la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al 

dret fonamental a l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats 

bàsiques de la població més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està 

realitzant amb les administracions locals i supralocals i implicant i capacitant els 

participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en 

què es troben. 

 

Segon. VALORS DELS CDA.   

Els valors que regiran el projecte seran els següents:   

a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, 

entitats privades i societat civil.  

b) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats participants 

d’un projecte educatiu i es deixa de banda el sistema de lliurament de lots d’aliments. 

c) Consens de criteris de valoració i derivació.  Els professionals de les diferents 

institucions que deriven persones al projecte actuen sota uns mateixos criteris de 

valoració i un mateix sistema de derivació.   

d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments.  El format 

d’autoservei del projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles 

mateixes la cistella bàsica, normalitzant així  el sistema de lliurament d’aliments. Es 

garanteixen aliments bàsics mínims per una alimentació equilibrada.   

e) Corresponsabilitat dels beneficiaris  

- Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits saludables, estalvi familiar, 

consum responsable  i l'empoderament de les persones. 

- Col·laboració econòmica. S’estableix la possibilitat d’una aportació econòmica de les 

famílies participants,  en funció de la capacitat econòmica de cada família,  com a eina 

educativa de corresponsabilitat i com a suport a les despeses de funcionament del 

projecte que tenen relació amb l’acompanyament de les famílies participants. En cap 

cas, però, es contempla una col·laoboració encònica en relació als aliments que la 

família rep. 

- Autonomia en la  confecció de la cistella. 

f) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació  d’exclusió 

social mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places d'encarregat del centre i 

mosso de magatzem, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, SL, 

empresa social promoguda per Càritas Diocesana de Girona, entitat gestora del 

projecte.  



 
 
 
 
 

 

g) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de 

dimensions superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les institucions i 

entitats que li donen suport inicialment. 

h) Foment de la solidaritat ciutadana: 

-Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars, 

associacions de veïns, parròquies... 

-Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a més de 

donar-li un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen espais de 

coordinació, seguiment, intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els 

voluntaris. La formació també és un aspecte cabdal tant en temes de seguretat 

alimentària (curs de manipulació d'aliments) així com altres qüestions relacionades 

amb el bon desenvolupament del projecte. 

i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món empresarial. Es 

fomenta i canalitza  la solidaritat del món empresarial facilitant l’aprofitament d’aliments 

aptes per al consum però que queden fora de la cadena de distribució ordinària evitant 

així el malbaratament d’aliments.    

j) Sostenibilitat econòmica en forma d’eficàcia i eficiència, que fa més viable garantir 

l’ajuda pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el dret a l’alimentació 

de més persones. 

 

Tercer. IMPLANTACIÓ TERRITORIAL.  

El projecte Centre de Distribució d’Aliments s’implementarà en 10 municipis de les 

comarques de Girona, atenent a criteris de població, representativitat territorial, 

problemàtica social, interès i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials 

del municipi. Els municipis són Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, 

Banyoles, Torroella de Montgrí, Roses i Santa Coloma de Farners.  

Els ajuntaments o consells comarcals participants, signaran un conveni local amb 

Càritas Diocesana de Girona que permeti la implementació del projecte a nivell local, 

fent esment dels compromisos que totes les parts assumeixin.  

 

Quart. COMPROMISOS DE CADA ENTITAT PROMOTORA.  

Les parts d’aquest conveni (en endavant entitats promotores) es comprometen a 

recolzar el funcionament dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) durant l’any 

2019 i 2020. Les entitats promotores faran aportacions econòmiques i aportacions en 

espècie per tal de contribuir al sosteniment i manteniment econòmic del projecte. Les 

aportacions de cadascuna de les entitats s’especificaran en annexos anuals o bianuals 

al present conveni. 



 
 
 
 
 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, en cas de 

resolució positiva de la convocatòria de subvenció corresponent, preveurà una 

aportació econòmica que permeti col·laborar en el sosteniment i manteniment 

econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a 

través de futurs annexos al present conveni. 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 

Dipsalut, farà una aportació econòmica que permeti el sosteniment i manteniment 

econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA) ), a determinar a 

través de futurs annexos al present conveni. 

 

 

La Fundació Bancària “la Caixa” farà una aportació econòmica que permeti el 

sosteniment i manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments 

(CDA) ), a determinar a través de futurs annexos al present conveni. 

La Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona farà una 

aportació consistent en aliments en espècies donats per empreses alimentàries que 

tindran sempre el caràcter gratuït i que en cap cas podran ser objecte de pagament 

pels beneficiaris. La quantitat definitiva variarà en funció de la disponibilitat d’aliments 

de cada exercici. Els aliments donats s’empraran per garantir l’entrega gratuïta i 

hauran d’especificar el caràcter gratuït amb una menció específica.  

Càritas Diocesana de Girona farà una aportació econòmica i una aportació consistent 

en aliments en espècies donats per empreses alimentàries, persones particulars i 

campanyes específiques de recollida d’aliments en el marc del projecte; a més 

gestionarà el finançament per part de les entitats promotores, i garantirà la direcció 

tècnica del projecte. 

Les aportacions econòmiques es poden incrementar, si les necessitats de despeses 

de funcionament del CDA ho requereixen, en la quantitat que estipuli cadascuna de les 

entitats promotores i segons disponibilitat pressupostària. 

 

Cinquè. COMPROMISOS DE L’ENTITAT GESTORA.  

Càritas Diocesana de Girona es compromet a gestionar el projecte d’acord amb 

l’orientació estratègica definida en aquest conveni i altres documents de treball 

acordats per les parts i d’acord amb les especificacions que es pactin a cada municipi 

participant.  

Càritas Diocesana de Girona, com a entitat gestora responsable del projecte, es 

compromet a destinar les aportacions econòmiques de les entitats promotores al 

projecte objecte de col·laboració, aportant els recursos necessaris per dur-lo a terme. 



 
 
 
 
 

 

Càritas impulsarà l’acord entre les entitats promotores, convocarà les reunions de 

coordinació necessàries, elaborarà el pressupost anual i la liquidació del pressupost.   

Càritas Diocesana de Girona, establirà convenis de col·laboració amb ajuntaments, 

entitats locals i altres entitats socials del territori. Aquests convenis vetllaran per a que 

els ajuntaments participants facin efectiu el compromís de facilitar un local en 

condicions on ubicar el projecte i assumeixin el cost de permís d’obertura,  lloguer i 

subministraments, així com que assignin una partida econòmica suficient pel projecte a 

nivell local per compra d’aliments necessaris.  

Càritas Diocesana de Girona promourà que els ajuntaments i entitats del municipi 

articulin els seus programes d’assistència alimentària per garantir que el Centre de 

Distribució d’Aliments esdevé un instrument que millora la política global d’atenció 

social primària. A tal fi, es mantindrà la coordinació amb Càritas per tal de vetllar per 

l’aplicació dels criteris recollits en el reglament de règim intern del CDA. 

 

 

Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  

S’estableix una comissió de seguiment formada per representats de cada part signant 

d’aquest conveni, que es reunirà amb caràcter ordinari 2 cops l’any i, amb caràcter 

extraordinari, cada cop que una de les parts ho sol·liciti. La primera trobada tractarà 

sobre la presentació de la memòria, la liquidació del pressupost de l’any anterior, la 

presentació del nou pressupost i la signatura del conveni marc anual. La segona 

trobada es presentarà el seguiment anual del projecte i la planificació del pressupost 

de l’any següent.  

La comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i farà un seguiment del 

projecte CDA i els punts de servei previstos o en funcionament. 

 

Igualment es crearà una comissió local a cada municipi on s’implementi el projecte. La 

seva composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern seran 

definits pels ajuntaments i entitats locals participants.    

 

 

Setè. JUSTIFICACIÓ, VERIFICACIÓ I CONTROL DE LES  SUBVENCIONS. 

 

JUSTIFICACIÓ. Càritas Diocesana de Girona haurà de presentar a Dipsalut i al 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el 

compte justificatiu i les factures originals que siguin necessaris en funció dels convenis 

de col·laboració i altres compromisos assumits amb els ajuntaments, entitats locals i 

altres entitats socials del territori, que es descriuen en l’apartat cinquè d’aquest 

conveni. 



 
 
 
 
 

 

Càritas Diocesana de Girona posarà a disposició de les entitats signants del conveni 

un compte justificatiu del total del cost del projecte.  

VERIFICACIÓ I CONTROL. Els signants del present conveni es reserven la facultat de 

verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 

mostratge, l’acompliment de l’aportació, la qual des del seu inici té la consideració de 

finalista. 

REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de les subvencions en cas 

d’incompliment dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a 

l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre. General de subvencions,  i  

l’Ordenança  General de Subvencions de la Diputació de Girona. 

 

 

Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.  

La vigència d’aquest conveni és fins al dia 31 de desembre de 2020 sens perjudici que 

perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació  de les 

previsions del mateix 

Novè. INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES.  

Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest 

conveni de forma amistosa, mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la 

comissió promotora. En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, ambdues 

parts renuncien als seus furs respectius, en cas que en tinguessin, i se sotmeten 

expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.         

 

I en prova de conformitat les parts intervinents signen aquest conveni, per quintuplicat 

exemplar, en el lloc i data esmentat en l’encapçalament del mateix. 

 

Per la Generalitat de Catalunya  

 

 

 

 

Honorable Sr. Chakir El Homrani 

Conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies 

Per Dipsalut 

 

 

 

 

Sr/a.  

President/a 



 
 
 
 
 

 

 

Per la Fundació Bancària “la Caixa” 

 

 

 

 

Sr. Jaume Masana Ribalta 

Director Territorial de Catalunya 

 

 

Per la Fundació Privada Banc dels 

Aliments de les Comarques de Girona,   

 

 

 

Sr. Frederic Gómez i Pardo 

President 

 

Per Càritas Diocesana de Girona 

 

 

 

L’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor 

Francesc Pardo i Artigas 

President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Expedient 2019/773/X020203 - Informe proposta al Consell Rector de 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les 
despeses pel desenvolupament del Programa del Mosquit Tigre a la 
Demarcació de Girona 2019. MI control Mosquits Badia de Roses Baix Ter.  

 
En relació amb aquesta proposta de resolució, la gerent explica que s’està estudiant la 
fórmula jurídica més adient per a la concessió de les ajudes corresponents. 
 
Finalitzen les intervencions.  

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
  

Beneficiari MI control mosquits badia de Roses i Baix Ter   



 
 
 
 
 

 

NIF beneficiari P1700024A 

Projecte/actuació Concessió subvenció control i gestió 

desenvolupament del Progrma del mosquit tigre a la 

Demarcació de Girona 2019 

Data presentació sol·licitud 11/06/2019 10:13:00 

Registre d’entrada sol·licitud  

Pressupost presentat 215.750,00 € 

Import sol·licitat 172.600,00 € 

 
Fets 
 
El 16 de juliol de 2019 el cap de Àrea de Salut Ambiental emet un informe on esmenta 
que:  
 
“La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 5 de febrer 
de 2019 (RE 1024/19), una subvenció exclosa de concurrència pública pel Programa 
general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2019. El dia 11 de juny 
de 2019 ( RE 3491/19), va presentar una esmena de la sol·licitud.  
 
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i proveir 
a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments  i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la prevenció i control 
del mosquit tigre i el programa educatiu per sensibilitzar l’alumnat. 
 
Vist l’informe tècnic, de data 16 de juliol de 2019, en què el cap de l’Àrea de Salut 
Ambiental exposa que : 
 
-La Mancomunitat té quaranta anys d’experiència en la lluita contra els mosquits fet 
que la converteix en un referent a nivell estatal en la lluita contra els mosquits. 
 
-L’activitat proposada promou la prevenció i el control de l’expansió del mosquit tigre a 
la Demarcació que suposa un risc per la salut i la qualitat de vida de les persones.  
 
-L’any 2018 es va donar per primer cop casos autòctons de Dengue (arbovirosi) 
transmès pel Mosquit tigre a l’estat espanyol i a Catalunya. 
 
-Davant aquest escenari, l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut i 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat van estimar oportú crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i 
Control del Mosquit Tigre a Catalunya. 
 
Aquesta comissió està formada per vàries administracions i té com a objectiu 
l’elaboració de l’Estratègia de coordinació en la prevenció i el control del mosquit tigre 
a Catalunya i el seu seguiment i avaluació. 
 



 
 
 
 
 

 

L’estratègia estableix un protocol harmonitzat de mesures de prevenció i control del 
mosquit tigre a Catalunya, que incorpora els nous coneixements i l’experiència en el 
tema i l’adapta a la situació actual de la problemàtica. En aquest sentit proporciona  
una eina bàsica d’actuació a totes les institucions que hi estan implicades. 
 
L’estratègia, identifica els diferents Serveis de Control de Mosquit i el del Servei de 
Control de Mosquit de la Badia de Roses i Baix Ter, com les institucions amb major 
capacitat tècnica. 
 
Atès que el projecte que vol dur a terme la Mancomunitat és d’interès públic per la 
demarcació de Girona per la seva vessant de sensibilització de la població i de 
protecció de la salut de la demarcació, i que Dipsalut no té inclòs en el seu pla 
estratègic de subvencions 2019 (aprovat pel Consell Rector en la sessió ordinària 
2018/12 de 4 de desembre de 2018) una línia de subvencions en concurrència que 
tingui com a objecte la vigilància ambiental i sanitària i la sensibilització de la població 
en relació als mosquits transmissors d’arbovirosis (malalties transmeses per mosquits i 
mosquit tigre). 
 
I per tot l’esmentat, proposa la concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la 
Mancomunitat per aquest projecte atès: 
 
-Que es justifica l’interès públic per la seva vessant de protecció de la salut.  
 
-Que és difícil d’iniciar una convocatòria pública donat que la distribució dels mosquits 
transmissors d’arbovirosis a la demarcació de Girona no coneixen els límits 
administratius municipals i que és indispensable que les accions de lluita contra la 
plaga, a l’igual que la seva distribució, es facin de forma generalitzada i coordinada a 
tot el territori afectat. 
 
-L’especialització de la Mancomunitat com a administració amb expertesa acreditada 
en aquest àmbit. 
 
La Mancomunitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb la 
Agència tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social d’acord amb els certificats 
extrets. 

D’acord amb aquests antecedents es pot concedir una subvenció directa ja que 
s’acredita el seu interès públic i es fa difícil la seva convocatòria, de conformitat  amb 
el que s’estableix en l’apartat  c de  l’article 22.2  de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte 
justificatiu. 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. 

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional, 



 
 
 
 
 

 

aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres causes que en dificultin la convocatòria pública.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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, en 
concordança amb l’article 22 del Reial Decret 886/2007, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
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, com és el cas de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter. 

L’entitat declara que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de 
subvencions. 

Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic 
del sector públic, que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord 
o resolució per a la concessió d’una subvenció. 
 
La tramitació prevista a la mateixa, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
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, amb 
l’abstenció de la vocal Laia Pèlach Saget i els vots favorables de la resta de membres, 
l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de control de 
Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, amb NIF P1700024A, una subvenció 
exclosa de concurrència pública pel desenvolupament del Programa general del 
Mosquit Tigre a la Demarcació de Girona 2019, per un import de cent setanta-dos mil 
sis-cents euros (172.600,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, 
de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent: 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Expedient Beneficiari NIF 

2019 

_773_X020

0203 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 

Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter 
P1700024A 

Objecte 

Programa general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2019 

Subvenció  

Base 

subvencionable 

Import 

concedit  
% subvencionat 

Periode 

subvencionable 

Data 

justificació 

215.750,00 € 172.600,00 € 80 % 
De l’1 de gener de 
2019 fins el 8 de 
novembre de 2019 

12 de 
novembre de 
2019 

Aplicació pressupostària 

5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats 

 
 
SEGON. Autorització i disposició 
 
Autoritzar i disposar l’import de cent setanta-dos mil sis-cents euros (172.600,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del pressupost de 
Dipsalut per a 2019. 
 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució  
 
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part 
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà de l’1 de gener de 2019 fins el 
8 de novembre de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat 
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 



 
 
 
 
 

 

 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
 
El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en 
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves 
condicions. 

SISÈ. Termini i règim de justificació 
 

 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el dia 12 de novembre de 2019, 
la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de dos-cents quinze mil 
set-cents cinquanta euros (215.750,00 €), corresponent a l’import de la relació de 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el 
formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 60.000 € 
disponible a  la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat), a l’apartat de seu 
electrònica i que ha de contenir la informació següent:  
 

- Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 
programa a tot el territori en el qual s’actua.  
 

- Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors. 
 

− Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar-les per 
perceptor i mensualitat. 

 
- Factures originals i nòmines o fotocòpies compulsades incorporades a la 

relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior. 
 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència. 
 

- Documentació acreditativa que s’han fet les accions necessàries per comunicar 
que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb col·laboració de Dipsalut 
(quadríptics, web, etc.) 

 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari la qual també tramitarà i 
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.  
 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 



 
 
 
 
 

 

fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i 
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit 
establert pel pressupost del programa. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació 
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
 
VUITÈ. Pagament  
 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del beneficiari. La sol·licitud es 
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà un 70% de l’import de la subvenció i es concedirà previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  
 
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la 
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant 
transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord i previ informe favorable del cap del centre gestor. 
 
 



 
 
 
 
 

 

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. ( per ex.Quadríptics, web, etc.,d’acord amb 
el punt 6 d’aquest acord. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 

b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
 

1. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
2. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

3. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

4. 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;  

5.  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
6. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
 
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
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. 



 
 
 
 
 

 

 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions 
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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

b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes  
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 



 
 
 
 
 

 

 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
 
DISSETÈ. Normes supletòries 
 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
 
DIVUITÈ. Notificació 
 
Notificar aquest decret a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter. 

 
 



 
 
 
 
 

 

10. Expedient 2019/777/X020203 - Informe proposta al Consell Rector de 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel control i 
gestió dels riscos derivats dels simúlids comarques de Gironès i del Baix 
Empordà, anualitat 2019. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter.  

 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 
  

Beneficiari MI control mosquits badia de Roses i Baix Ter   

NIF beneficiari P1700024A 

Projecte/actuació Concessió subvenció control i gestió riscos derivats 

dels simúlids comarques Girona i Baix Ter 2019 

Data presentació sol·licitud 11/06/2019 09:57:00 

Registre d’entrada sol·licitud  

Pressupost presentat 104.812,50 

Import sol·licitat 83.850,00 € 

 
Fets 
 
El 16 de juliol de 2019 el cap de Àrea de Salut Ambiental emet un informe on esmenta 
que:  
 
 
“La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 11 de febrer 
de 2019 (RE 1087/19), una subvenció exclosa de concurrència pública pel control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
del Baix Empordà, anualitat 2019. EL dia 11 de juny de 2019 (RE 3489/19), va 
presentar una esmena de la sol·licitud. 
 
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i proveir 
a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments  i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la lluita anta larvària 
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en 
dificultin la propagació i impedir-ne l’expansió. 
 
Els quaranta anys d’experiència en la lluita contra els simúlids fa que la Mancomunitat 
sigui un referent a nivell estatal en la lluita contra els simúlids. 
 
La presència de simúlids i la seva capacitat de picar les persones, suposa un problema 
de salut pública, que fa necessari el control de les seves poblacions per reduir-ne la 
densitat. 
 



 
 
 
 
 

 

L’activitat proposada promou la vigilància entomològica per conèixer l’expansió  i la 
densitat de població existent, i per coordinar les accions de lluita necessàries. 
 
Per tot això, la Mancomunitat demana una subvenció per la vigilància entomològica 
per conèixer l’expansió  i la densitat de població existent, i per coordinar les accions de 
lluita necessàries 
 
Atès que el projecte que vol dur a terme la Mancomunitat és d’interès públic per la 
demarcació de Girona per la seva vessant de protecció de la salut de la demarcació, i 
que Dipsalut no té inclòs en el seu Pla estratègic de subvencions 2019 ( aprovat pel 
Consell Rector en la sessió ordinària 2018/12 de 4 de desembre de 2018) una línia de 
subvencions en concurrència que tingui com a objecte la lluita contra els simúlids.” 
 
Atès que de conformitat amb l’esmentat informe es fa difícil la seva convocatòria i que 
és indispensable que les accions de lluita contra la plaga, a l’igual que la seva 
distribució, es facin de forma generalitzada i coordinada a tot el territori afectat. 
 
Vist l'informe, de 16 de juliol de 2019, del cap de Àrea de Salut Ambiental, que 
proposa la concessió de la subvenció esmentada a la Mancomunitat Intermunicipal 
control mosquits badia de Roses i Baix Ter, per l’anualitat 2019, atès que es justifica 
l’interès públic per la seva vessant de protecció de la salut i que es fa difícil d’iniciar 
una convocatòria pública per l’especificitat del projecte, de conformitat amb el que 
s’estableix en l’article 22.2.c  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
L’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Agència 
tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets amb 
base al consentiment proporcionat a la sol·licitud. 
 
D’acord amb aquests antecedents es pot concedir una subvenció exclosa de 
concurrència ja que s’acredita el seu interès públic i es fa difícil la seva convocatòria, 
de conformitat  amb el que s’estableix en l’apartat  c de  l’article 22.2  de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
 

Fonaments de dret 
 
 
La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte 
justificatiu. 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. 

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional, 
aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres causes que en dificultin la convocatòria pública.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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, en 
concordança amb l’article 22 del Reial Decret 886/2007, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
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, com és el cas de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter. 

L’entitat declara que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de 
subvencions. 
 
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic 
del sector públic, que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord 
o resolució per a la concessió d’una subvenció. 
 
La tramitació prevista a la mateixa, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior a vint mil euros 
(20.000,00 €), per tant l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció és el 
Consell Rector de Dipsalut. 
 
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, amb 
l’abstenció de la vocal Laia Pèlach Saget i els vots favorables de la resta de membres, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, una subvenció 
exclosa de concurrència pública pel control i la gestió dels riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i del Baix Empordà, anualitat 2019, 
per un import de vuitanta-tres mil vuit-cents cinquanta euros (83.850,00 €), de 
conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions, d’acord amb el detall següent: 
 
 



 
 
 
 
 

 

Expedient Beneficiari NIF 

2019 

_777_X0202

03 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 

Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter 
P1700024A 

Objecte 

Pel control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i del 

Baix Empordà, anualitat 2019 

Subvenció  

Base 

subvencionable 
Import concedit  % Subvencionat 

Periode 

subvencionable 

Data 

justificació 

104.812,50 € 83.850,00 € 80,00 % Any 2019 30 de gener 
de 2020 

Aplicació pressupostària 

5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats 

 
 
 
SEGON. Autorització i disposició 
 
Autoritzar i disposar l’import de vuitanta-tres mil vuit-cents cinquanta euros   (83.850,00 
€), amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a  Mancomunitats del pressupost de 
Dipsalut per a 2019. 
 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució  
 
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part 
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és durant l’any 2019. 
 
QUART. Compatibilitat 
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 



 
 
 
 
 

 

subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
 
 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
 
El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en 
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves 
condicions. 

 

SISÈ. Termini i règim de justificació 
 

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza, el dia 30 de gener de 2020, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent quatre mil vuit-
cents dotze euros amb cinquanta cèntims (104.812,50 €), corresponent a l’import de la 
relació de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant el formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 
60.000,00 € disponible a  la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat), a 
l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la informació següent:  
 

 
- Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 

programa a tot el territori en el qual s’actua.  
 

- Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors. 
 

− Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar-les per 
perceptor i mensualitat. 
 

- Factures originals i nòmines o fotocòpies compulsades incorporades a la 
relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior. 
 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència. 
 

- Documentació acreditativa que s’han fet les accions necessàries per comunicar 
que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb col·laboració de Dipsalut 
(quadríptics, web, etc.). 
 

 



 
 
 
 
 

 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari la qual també tramitarà i 
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.  
 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació 
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
 
VUITÈ. Pagament  
 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del beneficiari. La sol·licitud es 
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà un 70% de l’import de la subvenció i es concedirà previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  
 
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la 
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant 



 
 
 
 
 

 

transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord i previ informe favorable del cap del centre gestor. 
 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. ( per ex. quadríptics, web, etc., d’acord amb 
el punt sisè d’aquest acord. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
 

c. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 

d. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
 

7. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
8.  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

9. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

10. 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;  

11.  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
12. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
 
ONZÈ. Subcontractació  
 



 
 
 
 
 

 

Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions 
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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 es preveuen en aquest acord. 
f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes  
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 



 
 
 
 
 

 

contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

k) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
l) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
m) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

n)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

o)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

p)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

q)  La bona fe. 
r)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
s) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
t) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
 
DISSETÈ. Normes supletòries 
 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
 
DIVUITÈ. Notificació 
 
Notificar aquest decret a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 
 



 
 
 
 
 

 

 
Aquest és l’informe que emeten els sotasignats sense perjudici que el president de 
Dipsalut decreti el que estimi convenient. 
 
 
 

 
 

11. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució 
de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, de la línia 
per a ajuntaments, organismes dependents i EMD,per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL i de 
intervencions terapèutiques. 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 56, de 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida i intervencions 
terapèutiques per a ajuntaments i onl. 
Publicada al BOP de Girona, núm. 83, de 30 
d’abril de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 580.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46204 Programa econòmic promoció 
salut i quaitat de vida per a aj. 

Període subvencionable 1 d’agost de 2018 fins al 31 de juliol de 2019 

Data obertura període sol·licituds 1 de maig de 2019 fins el 14 de maig de 
2019. 

 
 
 
Antecedents 
 
El 28 de juny 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 97 sol·licituds. Del total de les sol·licituds, 94 compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria d’acord amb l’Annex I i 3 en queden excloses 
pels motius que s’indiquen en l’Annex II d’aquest informe.  
 
Les 94 entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma i estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Girona. 



 
 
 
 
 

 

 
L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Un cop aplicada la tipologia de projecte, els habitants de la població i el pressupost de 
l’activitat a subvencionar a les sol·licituds que encaixen en l’objecte de la 
convocatòria,en resulta un total global de subvencions a concedir de quatre-cents 
quinze mil cinc-cents quaranta nou euros amb quaranta cèntims (415.549,40 €).  
 
En l’Annex II s’inclouen les sol·licituds que han restat excloses, amb indicació del 
motiu.” 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix 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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 1 de juliol de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019, de la 



 
 
 
 
 

 

línea de subvencions per a ajuntaments, organismes dependents i EMD, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un import  total de quatre-cents quinze mil cinc-cents 
quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (415.549,40 €) a l’ aplicació pressupostària 
del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa econòmic promoció de la 
salut i qualitat de vida per a 
ajuntaments 

4/3110/46204 415.549,40 € 

 
 
 
Quart. Alliberar el crèdit autoritzat i no disposat per a l’any 2019 i retornar-lo com a 
crèdit disponible, per un import de cent seixanta-quatre mil quatre-cents cinquanta 
euros amb seixanta cèntims (164.450,60 €). 
 
 

Crèdits 

autoritzats 

any 2019 

 

Crèdit 

disposat any 

2019 

 

Sobrant de 

crèdit autoritzat 

 
580.000,00 €  

415.549,40 -164.450,60 € 

 
 
 
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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el dia 1 d’octubre de 2019. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (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.

https://www.seu.dipsalut.cat/


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Annex I  Subvencions   94 

  

 

Núm. 
Expedient 

Ajuntament CIF Projecte 
Base 
Subvencionable 
Corregida 

Atorgat 
final 

% atorgat/base 
subvencionable 

conceptes no 
subvencionables 

2019/2144 Albanyà P1700300E Tallers de memòria 900,00 € 810,00 € 90,00%  

2019/2074 Alp P1700600H 
Alp es mou per la salut i la 
igualtat social 

16.050,00 € 8.000,00 € 49,84%  

2019/2198 Arbúcies P1700900B Fem salut: Mou-te 26.270,00 € 9.000,00 € 34,26% 

Colxonetes, 
terabands, pilotes 
diferents tamanys: 
1.279,00 € 

2019/1859 Bàscara P1701800C 

Tallers de memòria i 
gimnàstica de 
manteniment per a 
persones grans 

2.716,85 € 2.445,17 € 90,00%  

2019/2111 
Bellcaire 
d'Empordà 

P1702100G Hàbits promoció salut 6.900,00 € 4.200,00 € 60,87%  

2019/2077 Besalú P1702200E 
Activitats de promoció de 
la salut - Activitats gent 
gran i aula d'adults 

10.200,00 € 7.000,00 € 68,63%  

2019/2013 Bescanó P1702300C 
Cursos i tallers; cistella 
fresca i dinem junts. 

23.300,00 € 8.000,00 € 34,33%  



 
 
 
 
 

 

2019/2194 Biure P1724900D 
gimnàstica suau -
estiraments i tallers de 
memòria 

3.100,00 € 1.700,00 € 54,84%  

2019/1997 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D Treball corporal conscient 2.310,00 € 2.079,00 € 90,00%  

2019/2154 Bolvir P1702700D Aquagym 1.400,00 € 1.260,00 € 90,00%  

2019/1977 Bordils P1702800B Projecte La Palanca 2019 17.000,00 € 8.000,00 € 47,06%  

2019/1995 Breda P1703000H 

Taller d'activitats 
recreatives, d'estimulació 
cognitiva i animació 
sociocultura per la gent 
gran 

14.000,00 € 8.000,00 € 57,14%  

2019/2091 Brunyola P1703100F Taller de memòria 1.440,00 € 1.296,00 € 90,00%  

2019/2101 Cabanes P1703300B 
Activitats de promoció de 
la salut 

1.564,60 € 1.408,14 € 90,00%  

2019/1861 Cadaqués P1703500G 

Programa d'atenció i 
prevenció a la 
dependència i elaboració 
protocol abordatge 
violència masclista en 
espais d'oci nocturn a 
Cadaqués 

2.475,00 € 1.980,00 € 80,00%  

2019/2032 
Caldes de 
Malavella 

P1703700C Projecte Reforç Educatiu 9.289,35 € 3.000,00 € 32,30%  

2019/2023 Calonge P1703800A 
Inserció laboral i millora de 
les condicions de salut de 
persones amb dificultats 

10.000,00 € 7.000,00 € 70,00%  



 
 
 
 
 

 

especials d'inserció 

2019/2084 Camós P1703900I 
protecció integral d'Acció a 
Camós 

14.072,03 € 8.000,00 € 56,85%  

2019/2156 Campdevànol P1704000G Jornades Esportives 2019 750,00 € 750,00 € 100,00%  

2019/2127 Campllong P1704200C 
Activitats física destinada a 
la gent gran 

1.800,00 € 1.620,00 € 90,00%  

2019/2180 Cantallops P1704500F Promoció de la salut 1.650,00 € 1.485,00 € 90,00%  

2019/2206 Cassà de la Selva P1704900H 
Tallers de memòria per a 
la gent gran 

1.100,00 € 770,00 € 70,00%  

2019/2151 Castell-Platja d'Aro P1705300J 

Recursos, serveis i 
activitats municipals 
d'acompanyament a les 
persones grans i les seves 
famílies 

28.757,96 € 9.000,00 € 31,30%  

2019/2099 Celrà P1705400H 
Oficina Municipal d'Atenció 
a les Persones 

40.528,52 € 9.000,00 € 22,21%  

2019/2078 Colera P1705900G 
Taller de gimnàs i memòria 
per a la gent gran 

3.099,48 € 2.789,53 € 90,00%  

2019/2205 Corçà P1706200A 
Taller intervenció cognitiva 
i detecció de necessitats 
realitzats per Tangram SC 

6.780,00 € 4.050,00 € 59,73%  

2019/2035 Cornellà del Terri P1706100C 

Atenció a les persones-
Fem companyia. Servei de 
prevenció de les situacions 
de dependència i exclusió 

17.407,91 € 8.000,00 € 45,96%  



 
 
 
 
 

 

social 

2019/2176 Crespià P1706300I 
Servei de Prevenció de la 
Dependència Fem 
Companyia 

1.850,00 € 1.665,00 € 90,00%  

2019/1878 Darnius P1706500D 
Taller de memòria i de 
gimnàstica 

900,00 € 810,00 € 90,00%  

2019/2140 Escala, l' P1706800H 

Estimulació de les 
capacitat de les persones 
grans de l'Escala i 1a. 
Trobada d'arts marcials 
adaptades  

5.401,00 € 3.780,70 € 70,00%  

2019/1978 Espinelves P1706900F 
Accions comunitàries per a 
disminuir la vulnerabilitat 
social  

5.200,00 € 4.680,00 € 90,00%  

2019/2178 Espolla P1707000D 
Tallers de memòria per a 
la gent gran  

450,00 € 405,00 € 90,00%  

2019/2014 Esponellà P1707100B 
Servei de prevenció de la 
Dependència Fem 
Companya 

2.982,89 € 2.684,60 € 90,00%  

2019/2011 Far d'Empordà, el P1700500J 
Tallers de memòria i 
gimnàs català 

3.800,00 € 3.420,00 € 90,00%  

2019/2169 Flaçà P1707300H 
Tallers de Memòria, de 
Noves tecnologies i 
gimnàstica 

5.540,00 € 4.986,00 € 90,00%  

2019/2153 Fontcoberta P1707600A 

Activitats per a la salut i 
servei de prevenció de la 
Dependència Fem 
Companyia 

12.010,28 € 8.000,00 € 66,61%  



 
 
 
 
 

 

2019/2187 Fornells de la Selva P1707800G 
Programa per la promoció i 
manteniment de la salut 
física per a la gent gran 

6.519,48 € 5.215,58 € 80,00%  

2019/1879 Garrigàs P1708100A 

Programa d'atenció i 
prevenció a la 
dependència: taller 
gimnàstica i taller memòria 

1.350,00 € 1.215,00 € 90,00%  

2019/2149 Garriguella P1708300G 

Activitats dirigides al públic 
adult per fomentar 
diferents habilitats i facilitar 
i millorar la interacció 
social de diversos 
col·lectius 

3.154,80 € 2.839,32 € 90,00%  

2019/1944 Jafre P1709100J Taller de memòria 1.588,00 € 568,00 € 35,77%  

2019/1956 Jonquera, la P1709300F Fomentem la salut 2019 9.718,49 € 7.774,79 € 80,00%  

2019/2100 Lladó P1709500A 
Tallers de memòria de 
Primavera i Tardor 

900,00 € 810,00 € 90,00%  

2019/1951 Llambilles P1709700G 
Activitats per a la promoció 
de la salut a Llambilles 
2018-2019  

12.207,25 € 8.000,00 € 65,53%  

2019/2163 
Maçanet de la 
Selva 

P1710900J 
Projecte en matèria de 
condicions i estils de vida  

15.500,00 € 9.000,00 € 58,06%  

2019/2122 Maià de Montcal P1711000H 

Ser actiu, sentir-se viu i 
Activitats socials a 
persones grans i 
vulnerables  

6.626,00 € 5.900,00 € 89,04%  

2019/2125 Masarac P1710600F 
Tallers Agost 2018 - Juliol 
201 

1.350,00 € 1.215,00 € 90,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/2090 Mollet de Peralada P1711300B 
Tallers de memòria per a 
la 3a edat  

900,00 € 900,00 € 100,00%  

2019/2113 Navata P1711800A 

Activitats de promoció de 
la salut dirigides a 
persones adultes i de la 
tercera edat  

4.130,14 € 3.717,13 € 90,00%  

2019/1998 Olot P1712100E Olot fa salut 44.705,44 € 12.000,00 € 26,84%  

2019/2130 Palafrugell P1712400I 
Projecte de promoció de la 
salut-Punt Jove de Salut 

33.812,79 € 10.000,00 € 29,57% 

Curs emocions per 
a professionals: 
875,75; 
Emmagatzematge 
materials de salut: 
338,50€; Programa 
Sigues tu als INS: 
4.304,50 

2019/1882 Palamós P1712500F 
Promoció d'hàbits 
saludables 2019 

16.674,46 € 8.000,00 € 47,98% 
Samarretes 
programa consum 
tabac: 300,00 € 

2019/2027 Palau Sator P1712900H 
Taller de memòria i curs de 
gimnàstica 

4.138,00 € 3.724,20 € 90,00%  

2019/2034 Palol de Revardit P1713100D 

Prevenció de la 
dependència Fem 
Companyia i Gimnàstica 
de manteniment de la Gent 
Gran 

5.021,30 € 4.519,17 € 90,00%  

2019/2033 Pals P1713200B Activa't i gaudeix Plus65 12.928,50 € 8.000,00 € 61,88%  

2019/1839 Pont de Molins P1714400G 
Gimnàstica i tallers de 
memòria per a la gent gran 

2.637,00 € 2.373,30 € 90,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/2080 Pontós P1714500D Estils de vida saludables 1.600,00 € 1.440,00 € 90,00%  

2019/2029 Porqueres P1714600B 
Promoció de la salut pm07 
a porqueres 2019 

16.639,00 € 8.000,00 € 48,08%  

2019/2087 Preses, les P1714800H 

Les Preses per la 
promoció de la salut i 
qualitat de vida dels seus 
ciutadans 

1.119,99 € 895,99 € 80,00%  

2019/2083 Quart P1715100B 

Tallers i cursos gent gran: 
Taller de memòria i 
gimnàstica de 
manteniment 

4.800,00 € 2.000,00 € 41,67%  

2019/1816 Queralbs P1704700B 
Taller de Memòria per a la 
Gent Gran 

817,00 € 817,00 € 100,00% 

Neteja dels espais: 
280,00 €; Edició de 
la memòria: 603,00 
€ 

2019/2026 Regencós P1715300H 
Posa't en forma per a una 
vida més saludable 

2.032,00 € 1.828,80 € 90,00%  

2019/2095 Riells i Viabrea P1715500C Tallers memòria 1.320,00 € 1.056,00 € 80,00%  

2019/2076 Ripoll P1715600A 
Inclusió social d’infants i 
adolescents en risc 
d’exclusió a Ripoll 

12.046,00 € 7.227,60 € 60,00%  

2019/1948 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E 
Fem Salut a Riudellots per 
millorar l'estil de vida dels 
Riudellotencs 

5.473,53 € 4.378,82 € 80,00%  

2019/2181 Riumors P1716000C 
Prevenció dependència - 
Fem Companyia 2019 

1.860,00 € 1.674,00 € 90,00%  

2019/2171 Salt P1716400E Pla de salut jove 21.316,17 € 10.658,09 € 50,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/2008 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

P1716900D 
Activitat Esbart Dansaire 
Monsoriu i Colla Tirabou 

3.743,15 € 3.368,83 € 90,00%  

2019/1958 Sant Hilari Sacalm P1717400D 
Sant Hilari Sacalm, territori 
100% salut 

44.673,12 € 9.000,00 € 20,15%  

2019/1979 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A 
Zona VIP: Vine i Parlem. 
Acompanyament integral a 
l'adolescència 

5.200,00 € 4.680,00 € 90,00% 
Valoració i 

tancament:500,00 € 

2019/1955 Sant Jordi Desvalls P1717600I 
Activitats de promoció de 
la salut 2019 

9.672,16 € 8.000,00 € 82,71%  

2019/2167 
Sant Julià de 
Ramis 

P1717900C 
Programa d'activació per la 
gent gran 

6.790,52 € 5.432,41 € 80,00%  

2019/2108 Sant Martí Vell P1718200G 
Tallers de memòria i 
caminada saludable 

1.880,00 € 1.692,00 € 90,00%  

2019/2109 
Sant Miquel de 
Campmajor 

P1718300E 
Servei de Prevenció de la 
Dependència Fem 
Companyia 

1.526,74 € 1.374,07 € 90,00%  

2018/2177 Sant Mori P1718500J 
Gimnàstica de 
manteniment per a la gent 
gran 

2.000,00 € 1.800,00 € 90,00%  

2019/1926 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H 

Les roques de l'Aigua. 
Programa de prevenció del 
consum problemàtic de 
drogues i altres conductes 
de risc associades 

13.234,36 € 9.000,00 € 68,00%  

2019/2070 
Santa Cristina 
d'Aro 

P1719200F No et ratllis i Cuida’t! 7.918,76 € 3.959,38 € 50,00%  

2019/2147 Santa Pau P1719600G 
Renovant l'energia jove a 
Santa Pau 

4.000,00 € 3.200,00 € 80,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/2160 
Saus, Camallera i 
Llampàies 

P1719900A 
Gimnàstica de 
manteniment 

3.000,00 € 2.700,00 € 90,00%  

2019/2094 Serinyà P1720200C 

Servei de Prevenció de la 
Dependència Fem 
Companyia i Promoció de 
la Salut a Serinyà 

14.075,32 € 8.000,00 € 56,84%  

2019/1884 Sils P1720500F 
Taller de memòria per la 
gent gran 

1.399,50 € 1.119,60 € 80,00%  

2019/2193 
Tallada d'Empordà, 
la 

P1720700B 

la Tallada d'Empordà ens 
activem per a la millora de 
les condicions i estils de 
vida per avançar en salut i 
benestar 

10.964,00 € 8.000,00 € 72,97% 
Material esportiu: 
600,00 € 

2019/2158 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B 

Centre de distribució 
d'aliments de Torroella de 
Montgrí (CDA de Torroella 
de Montgrí) 

25.000,00 € 9.000,00 € 36,00%  

2019/2071 Tossa de Mar P1721500E 
Activitats de promoció de 
la salut a Tossa 2019 

3.616,00 € 2.531,20 € 70,00%  

2019/2073 Vall d'en Bas, la P1701700E 
Dinamització comunitària 
de la Vall d'en Bas 

8.746,66 € 6.997,33 € 80,00%  

2019/2128 Verges P1722500D Aula Oberta 2019 4.220,00 € 3.798,00 € 90,00%  

2019/1856 Vidrà P1722600B 
Activitat física per a la gent 
gran de Vidrà 

571,20 € 514,08 € 90,00%  

2019/2025 Vidreres P1722700J 
Activitats de Promoció de 
la Salut Vidreres 

33.879,61 € 7.500,00 € 22,14%  



 
 
 
 
 

 

2019/2104 Vilablareix P1722900F Aquí fem salut 50.385,00 € 8.000,00 € 15,88%  

2019/2123 Viladamat P1723100B 
Dinamització de la gent 
gran 

5.295,00 € 4.765,50 € 90,00% 

Material 
desenvolupament 
cursos: Jocs, 
material esportiu: 
505,00€ 

2019/1920 Viladasens P1723000D 
Taller de manteniment de 
la memòria 

2.097,50 € 1.887,75 € 90,00%  

2019/1996 Vilademuls P1723200J 
Servei de Prevenció de la 
Dependència Fem 
Companyia 

2.573,80 € 2.316,42 € 90,00%  

2019/1939 Vilafant P1723500C 
Vila educadora i promotora 
de salut 2018-19 

2.850,00 € 2.280,00 € 80,00%  

2019/2173 Vilajuïga P1723700I Vilajuïga es mou 901,00 € 810,90 € 90,00%  

2019/1990 Vilamalla P1724100A Promoció de la Salut 2019 11.827,05 € 7.000,00 € 59,19%  



 
 
 
 
 

 

  

 
Annex II – peticions excloses   

Núm. Expedient Ajuntament/Entitat NIF Projecte 
Import 
sol·licitat 

Motius desestimació 

2019/1883 Associació Pots G55307409 
Esport i lleure inclusiu 

Pots 
8.000,00 € 

Línia incorrecta. D’acord, amb el punt 3 Destinataris de 

les Bases reguladores de la subvenció. 

2019/2121 Fundació Privada Montilivi G55121891 Activitat física aquàtica 10.000,00 € 
Línia incorrecta. D’acord, amb el punt 3 Destinataris de 

les Bases reguladores de la subvenció 

2019/2143 
Ajuntament de  Cassà de 

la Selva 
P1704900H 

Tallers de memòria per 

a la gent gran 
770,00 € 

Duplicitat de sol·licitud. D’acord amb el punt 3 

Destinataris de les Bases reguladores de la subvenció, 

s’atorga una única ajuda per beneficiari i any 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
12. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució 

de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, de la línia 
per a organitzacions no lucratives (ONL),per a l’any 2019. Girona. Organisme 
Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL i de 
intervencions terapèutiques. 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 56, de 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida i intervencions 
terapèutiques per a ajuntaments i onl. 
Publicada al BOP de Girona, núm. 83, de 30 
d’abril de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 250.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 4/3110/48900Programa promoció salut i 
qualitat de vida per a ONL. 

Període subvencionable 1 d’agost de 2018 fins al 31 de juliol de 2019 

Data obertura període sol·licituds 1 de maig de 2019 fins el 14 de maig de 
2019. 

 
 
Antecedents 
 
El 28 de juny 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 53  sol·licituds. Del total de les sol·licituds, 50 compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria d’acord amb l’Annex I i 3 en queden excloses 
pels motius que s’indiquen en l’Annex II d’aquest informe.  
 
Les 50 entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma i estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Un cop aplicada la tipologia de projecte, pressupost de l’entitat de l’any anterior i 
pressupost de l’activitat a subvencionar a les sol·licituds que encaixen en l’objecte de 



 
 
 
 
 

 

la convocatòria en resulta un total global de subvencions a concedir de dos-cents 
quaranta-set mil tres-cents vuitanta-un euros amb seixanta-un cèntims (247.381,61 €).  
 
En l’Annex II s’inclouen les sol·licituds que han restat excloses, amb indicació del 
motiu. ” 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
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. 
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 1 de juliol de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019, de la 
línea de subvencions per a ONL, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi 
detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import total de dos-cents quaranta-set mil tres-
cents vuitanta-un euros amb seixanta-un cèntims (247.381,61 €), amb càrrec a 
l’aplicació el pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 



 
 
 
 
 

 

 

 
 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa de promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida per a ONL 

4/3110/48900 247.381,61 € 

 
 
Quart. Alliberar el crèdit autoritzat i no disposat per a l’any 2019 i retornar-lo com a 
crèdit disponible, per un import de dos mil sis-cents divuit euros amb trenta-nou 
cèntims ( 2.618,39 €). 
 
 
 

Crèdits 

autoritzats 

any 2019 

 

Crèdit 

disposat any 

2019 

 

Sobrant de 

crèdit autoritzat 

 
250.000,00 €  

247.381,61 -2.618,39 € 

 
 
 
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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el dia 1 d’octubre de 2019. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic                  
(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. 
 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

 
 

Annex I Subvencions       

Núm. 
Expedient  

Entitat NIF Projecte 
Base 
subvenciona-
ble corregida 

Atorgat final 

% atorgat/ 
base 
subvencio-
nable 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1812 
AMPA CEIP la 

Farga 
G17962424 

La convivència i l'esport: 

un estil de vida 
3.800,00 € 2.900,00 € 76,32%   

2019/1841 

Associació de 

Discapacitats de les 

Comarques 

Gironines 

G17635665 

Casal esportiu inclusiu i 

per a l'exclusió social estiu 

2019 

3.000,00 € 1.400,00 € 46,67%   

2019/1850 

Associació de 

Diabètics de 

Catalunya 

G60219763 

Assessorament, Educació i 

Formació per a persones 

amb diabetis tipus I i tipus 

II 

10.600,00 € 3.500,00 € 33,02%   

2019/1872 

Associació de 

Cardiopaties 

congènites AACIC 

G60605318 

Promoció d'hàbits 

saludables en les 

persones amb cardiopatia 

congènita 

20.100,00 € 3.000,00 € 14,93%   

2019/1873 
AECC Catalunya 

contra el càncer 
G28197564 Menjar bé és divertit 7.840,00 € 5.488,00 € 70,00%   

2019/1876 
Associació per 

l'orientació, formació 

i inserció dels 

G58540428 Assessorament en matèria 

d'estrangeria i formació 
5.800,00 € 4.000,00 € 68,97%   



 
 
 
 
 

 

treballadors 

estrangers 

sobre drets laborals 

2019/1877 

Federació Catalana 

d'entitats contra el 

Càncer 

G62599212 

Promoció de la salut i 

hàbits saludables - 

Setmana Prevenció del 

càncer 2018 

11.700,00 € 6.000,00 € 51,28%   

2019/1891 

Associació de 

trasplantats hepàtics 

de Catalunya 

G61003273 

Suport a persones amb 

malalties i trasplantades 

hepàtiques i les seves 

famílies, sensibilització i 

promoció Salut-Girona 

3.200,00 € 2.500,00 € 78,13% 

Serveis externs al 

desenvolupament del 

projecte: 1.500,00 € 

2019/1919 
Fundació Privada 

les Vetes 
G17293150 Viu l'estiu en gran 10.546,97 € 5.000,00 € 47,41%   

2019/1924 

Federació Catalana 

d´Esports de 

Persones amb 

Discapacitat Física 

G58165127 
Hospisport. Activitats 

Físiques Saludables 
14.018,08 € 5.000,00 € 35,67%   

2019/1929 

Associació Grup 

Amics Senderistes 

Gas Mountain 

G55264428 Fem dissabte tot caminant 3.000,00 € 2.700,00 € 90,00% 

Material i maquinària 

divers: 2.000,00 €; 

Lloguers de furgoneta pel 

transport a la deixalleria: 

750,00€ 

2019/1937 Associació Resitua't G55139448 Escola XXI 12.531,07 € 5.000,00 € 39,90%   



 
 
 
 
 

 

2019/1943 

Fundació Tutelar de 

les comarques 

gironines 

G17752288 

Servei d'Assessorament i 

de previsió de futur per 

persones vulnerables 

49.350,00 € 12.000,00 € 24,32%   

2019/1946 
Associació EMAD 

Sant Feliu 
G17670753 

PEM programa 

d'entrenament de memòria 

preventiu de la malaltia 

d'Alzheimer 

11.700,00 € 4.000,00 € 34,19%   

2019/1953 

Fraternitat Cristiana 

de Persones amb 

Discapacitat 

R1700544H 
Activitats, revistes i eines 

per a la inclusió 
5.000,00 € 2.000,00 € 40,00%   

2019/1957 
Altrart, Associació 

Artteràpia Olot 
G55121941 

Salut-Integració emocional 

a l'escola 
6.730,00 € 5.000,00 € 74,29%   

2019/1987 

Associació de 

Sordcecs de 

Catalunya 

G65149601 

Projecte de PdS i millora 

de la qualitat de vida de 

les persones sordcegues 

8.500,00 € 4.500,00 € 52,94%   

2019/1988 Associació Pots G55307409 
Esport Inclusiu 

extraescolar Pots! 
12.500,00 € 3.000,00 € 24,00% 

Material esportiu: 2.500,00 

€ 

2019/1989 
Fundació Autisme 

Mas Casadevall 
G58434994 

Autisme. Una condició de 

vida 
70.450,02 € 12.000,00 € 17,03% 

Gestió: 1707,13 €; 

Alimentació del projecte: 

12500,00 € 

2019/1992 

Associació dona 

dóna grup 

recolzament 

alletament matern 

G55085583 

Grup de recolzament a 

l'alletament matern de l'Alt 

Empordà 

1.900,00 € 900,00 € 47,37%   



 
 
 
 
 

 

2019/1993 
Centro Assistencial 

Canaan 
G61242228 

Hàbits nous, vida nova: 

continuació 2018-2019 
7.466,00 € 5.000,00 € 66,97% 

alimentació fresca carn i 

fruita: 1.600,00 €; peix i 

marisc: 600,00€; varis 

congelats: 600,00 € 

2019/2016 

Fundació Servei 

Gironí de Pedagogia 

Social 

G17148693 Porta d'ACCÉS 45.601,65 € 8.000,00 € 17,54%   

2019/2030 
Associació Gironina 

de Sords 
G17046285 

Inclusió social i millora de 

la qualitat de vida 
20.517,00 € 5.000,00 € 24,37% 

Altres despeses 

imprevistos: 800,00 €;  

2019/2075 
Caritas Diocesanas 

de Girona 
R1700016G 

Tallers de salut i 

alimentació conscient 
5.645,00 € 3.387,00 € 60,00%   

2019/2081 
Club Esportiu 

Banyoles 
G17249509 

El futbol, una eina 

inclusiva 
6.000,00 € 3.000,00 € 50,00%   

2019/2082 

Associació per la 

Rehabilitació de les 

Persones amb 

Malaltia Mental 

G08631574 

“Capacita’t” – 

Acompanyament integral 

per a persones amb 

trastorn mental a la 

comunitat 

7.654,00 € 4.592,40 € 60,00%   

2019/2088 

Associació 

Socioeducativa 

NouSol 

G17989781 Reforça’t 7.953,00 € 5.000,00 € 62,87% 
Compres i consums: 

500,00€ 

2019/2089 
Club Bàsquet 

Banyoles 
G17248600 Junts som més forts 5.000,00 € 2.500,00 € 50,00%   



 
 
 
 
 

 

2019/2096 
Associació Teatral i 

Social el Trampolí 
G17654989 ESPORT - IN 12.000,00 € 6.000,00 € 50,00%   

2019/2098 

Associació contra 

l'anorèxia i la 

bulímia 

G60259983 

Quan no t'agrades, 

emmalalteixes. Promoció 

de la salut i prevenció de 

trastorns de la conducta 

alimentària 

5.000,00 € 3.000,00 € 60,00%   

2019/2105 Fundació Tresc G17397969 Mou-te per la salut 17.355,00 € 8.000,00 € 46,10%  

2019/2106 

Fundació Síndrome 

de Down de Girona i 

comarques 

G17349135 
Programa per una vida 

saludable 
25.000,00 € 8.000,00 € 32,00%   

2019/2110 Asteroide B-612 G08892895 
Inserció laboral per a joves 

ex-tutelats EINA 
22.000,00 € 8.000,00 € 36,36%   

2019/2129 

Fundació Privada 

per a Disminuïts 

psíquics del Pla de 

l'Estany 

G17662495 

Exercici i Salut. Promoció 

de la salut i la qualitat de 

vida en persones amb 

discapacitat intel·lectual 

25.178,00 € 5.000,00 € 19,86%   

2019/2131 

Fundació Privada 

Amics de la gent 

gran 

G60017464 

Acompanyament a 

persones grans que 

pateixen soledat i 

aïllament a Girona 

21.069,85 € 7.000,00 € 33,22% 

Promoció del voluntariat: 

446,29 €; Cursos de 

formació: 149,56 € 

2019/2133 
Consell Esportiu de 

la Cerdanya 
V17406802 Tothom al Campus 2.300,00 € 1.800,00 € 78,26%   



 
 
 
 
 

 

2019/2134 
Fundació Privada 

Drissa 
G17588047 Alimenta la teva salut 21.986,31 € 12.000,00 € 54,58%   

2019/2135 
Federació Catalana 

de Voluntariat social 
G59106823 

El Voluntariat : Qualitat de 

vida i transformació social 
10.000,00 € 7.000,00 € 70,00%  

2019/2136 
Smap Celíacs de 

Catalunya 
G08841751 

Promoció de la qualitat de 

vida de les persones 

celíaques dels Pirineus a 

la Costa Brava 

4.750,00 € 2.500,00 € 52,63% 

Acreditacions als 

establiments: 800,00 €; 

Analítiques: 400,00 € 

2019/2138 

Fundació Privada 

Escola St. Vicenç de 

Paül 

G17088568 
KSAMEU, millorem les 

condicions i estils de vida 
8.000,00 € 6.000,00 € 75,00%   

2019/2146 
Fundació Privada 

Montilivi 
G55121891 Activitat física aquàtica 14.000,00 € 8.400,00 € 60,00%   

2019/2162 
Associació 

Multicapacitat 
G55306096 

Activitats accessibles i 

inclusives 
4.527,50 € 1.948,00 € 43,03%   

2019/2168 Associació Tirabuixó G55280721 Tirabuixó 8.785,25 € 5.000,00 € 56,91% 

Consultoria gestoria: 

419,75 €; remuneració 

músic per composició 

taules: 1.500,00 €; 

Remuneració tècnic 

esports per disseny taules: 

960,00 € 

2019/2174 
Associació de 

Mares i Pares 

d'Alumnes de 

G17160722 Projecte 4 potes 5.100,00 € 4.590,00 € 90,00%   



 
 
 
 
 

 

l'Institut Carles 

Rahola de Girona 

2019/2175 

Associació d'Acció 

Solidària 

Mediterrània 

G55281786 
Projecte d'horts Eco-

Socials a Blanes 
17.950,00 € 5.000,00 € 27,86% Disseny: 3.850,00 € 

2019/2184 

Associació Casal 

dels Infants per a 

Acció Social 

G08828998 Casal Adolescents de Salt 44.551,07 € 12.000,00 € 26,94%   

2019/2185 
Fundació Privada 

Astres 
G17695768 

Benestar físic i emocional 

per a persones amb 

discapacitat intel•lectual 

3.150,35 € 1.890,21 € 60,00%   

2019/2190 

Agrupació de 

persones sordes de 

la Garrotxa 

G17089103 
Capacitem la inclusió en 

silenci  
8.500,00 € 1.500,00 € 17,65%   

2019/2207 

Fundació Privada 

Minusvàlids Físics 

Associats 

G17378704 

Promoció de la salut a 

través de l'activitat física i 

l'esport del CAI-MIFAS 

17.789,00 € 5.586,00 € 31,40%   

2019/2196 
Agrupació de sords 

de Ripoll i comarca 
G17072075 Trenquem barreres 3.500,00 € 800,00 € 22,86%   

 
 



 
 
 
 
 

 

 
Annex II – peticions excloses  
  

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte 
Import 
sol·licitat 

Motius desestimació 

2019/2191 
Fundació Privada Mifas G17378704 

Promoció de la salut a 

través de l'activitat física 

i l'esport del CAI-MIFAS 

5.586,00 € Sol·licitud duplicada. 

2019/2200 

AMPA Escola Josep 

Dalmau Carles 
G17289133 

Millora condicions i 

estils de vida 
2.900,00 € 

Desistiment.Presentació incorrecta i l’entitat no ha 

respost requeriment formal enviat per Dipsalut. 

2019/1986 
Fundació Roses contra el 

Càncer 
G17569443 

Campanya de protecció 

solar a les escoles de 

Roses 

3.000,00 
No compleix punt 1 Objecte de la convocatòria.El 

concepte sol·licitat no encaixa en l’objecte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
13. Expedient 2019/1122/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució 

de la convocatòria de subvencions de per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari de centres docents d'educació especial 
ubicats a la demarcació de Girona (CDEE) per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específqiues reguladores subvencions 
adreçades a les administracions locals i 
entitats s/ànim de lucre per finançament 
despeses derivades funcionament consultoris 
locals equipaments muncipals dugui formació 
persones adultes i centres docents 
d'educació especial demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 31, de 13 de febrer de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions per al 
finançament de despeses derivades del 
funcionament ordinari de centres docents 
d'educació especial ubicats a la demarcació 
de Girona (CDEE). Publicada al BOP de 
Girona, núm.72, de l’11 d’abril de 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 115.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46201/Programa manteniment 
centres ed. especial per a ajuntaments 
4/3110/46502/Prog. Manteniment centres 
educació especial per a Consells Comarcals 
4/3110/46701/Prog. Manteniment centres 
educació especial per a consorcis  
4/3110/48902  Programa Manteniment 
centres educació especial pera ONL 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31 de juliol 
de 2019. 

Data obertura període sol·licituds 12 abril de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 12 d’abril fins el dia 9 de maig de 2019. 

 
 
Antecedents 
 
El 3 de juny de 2019, la técnica 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:  
 

 

 



 
 
 
 
 

 

“Que s’han presentat 9 sol·licituds de subvenció pels centres docents d’educació 
especial, 6 d’Ajuntaments i 3 d’Organitzacions sense ànim de lucre. Totes compleixen 
els requisits de les bases i la convocatòria. 

 
Que tots els ajuntaments sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les 
subvencions objecte d’aquestes bases i han acreditat el compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable. 
 
Que els beneficiaris que són entitat sense ànim de lucre es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre 
que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte 
subvencionable i 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 
15.000,00 €. 
 
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als 
115.000,00 € destinats a la convocatòria. La distribució de crèdit previst a la 
convocatòria queda de la següent manera:  
 
 
 Aplicació 

pressupostària 
Crèdits 

Crèdits a 

disposar 
Diferència 

Programa Manteniment centres 

educació especial  per a aj. 
4/3110/46201 75.000,00 € 74.481,22 € -518,78 € 

Programa Manteniment centres 

educació especial per a 

consorcis 

4/3110/46701 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 

Programa Manteniment centres 

adults i especials Consells 

Comarcals 

4/3110/46502 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 

Programa Manteniment centres 

educació especial per a ONL 
4/3110/48902 30.000,00 € 40.518,78 € +10.518,78 € 

TOTAL  115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 

 
El total de subvencions valorades ascendeix a 115.000,00 €. 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. 
 
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, 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.  
 
El dia 18 de juny de 2019, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
D’acord amb el punt sizè de la convocatòria d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan 
competent per la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament de les despeses derivades del 
funcionament ordinari de centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació 
de Girona (CDEE), les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, per un import total de cent quinze mil euros 
(115.000,00€), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 
Dipsalut de 2019, que es detallen a continuació: 
 
 
 
 
 

 Aplicació 

pressupostària 

Crèdits a 

disposar 

Programa Manteniment centres educació 

especial  per a aj. 
4/3110/46201 74.481,22 € 



 
 
 
 
 

 

Programa Manteniment centres educació 

especial per a consorcis 
4/3110/46701 0,00 € 

Programa Manteniment centres adults i 

especials Consells Comarcals 
4/3110/46502 0,00 € 

Programa Manteniment centres educació 

especial per a ONL 
4/3110/48902 40.518,78 € 

TOTAL  115.000,00 € 

 
 
 
Tercer . Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), 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 17 de setembre de 2019. 

 
Quart. 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. 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Annex I CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
 

 
Ajuntament/ 
Entitat 

CIF 
Nº 

Expedient  

Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 

Subvencion

able 

corregida 

% màxim 

segons 

població 

Atorgat 

final 

%atorgat/

base 

subvenci

onable 

Conceptes no 

subvencionables 

Blanes P1702600F 2919/1889 
Funcionament ordinari del 

Centre Ventijol 
69.488,62 60% 13.813,22 19,88% 

Treballs 
manteniment: 
12.139,43 € 

Girona P1708500B 2019/1756 
Funcionament ordinari 

CEE Font de l'Abella 
117.000,00 70% 13.813,22 11,81% 

 

Girona P1708500B 2019/1765 
Funcionament ordinari 

CEE Escola Palau 
67.000,00 100% 13.813,22 20,62% 

 

Ripoll P1715600A 2019/1820 

Funcionament ordinari del 

centre d'educació 

especial Ramon Surinyac 

62.791,22 90% 13.813,22 22,00% 
 

Salt P1716400E 2019/1881 
Funcionament ordinari 

CEE la Massana 
45.485,00 80% 13.813,25 30,37% 

 

Vilafant P1723500C 2019/1757 

Funcionament ordinari 

CEE Mare de Déu del 

Mont 

7.350,42 80% 5.415,09 73,67% 
 



 
 
 
 
 

 

 
Ajuntament/ 
Entitat 

CIF 
Nº 

Expedient  

Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 

Subvencion

able 

corregida 

% màxim 

segons 

població 

Atorgat 

final 

%atorgat/

base 

subvenci

onable 

Conceptes no 

subvencionables 

Integra. 

Associació de 

discapacitats 

intel·lectuals 

G17035445 2019/1738 
Funcionament ordinari del 

CEE Joan XXIII 
61.560,00 80% 13.813,22 22,44% 

 

Fundació 

Privada els 

Joncs 

G17292194 2019/1740 

Funcionament ordinari del 

CEE Mare de Déu del 

Carme 

53.774,97 60% 13.813,22 25,69% 
 

Associació 

Teatral i 

Social el 

Trampolí 

G17654989 2019/1915 
Despeses ordinàries del 

Centre el Trampolí 
22.000,00 70% 12.892,34 58,60% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
14. Expedient 2019/61/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de 

la convocatòria de subvenció per al finançament del servei de socorrisme a 
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 
2019. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona 
(Dipsalut). 

 
En relació amb aquesta proposta de resolució, la gerent desenvolupa les 
corresponents línies de subvencions de l’organisme. 
 
Finalitzen les intervencions.  

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: 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). 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 58, de 22 de març de 2019. 

Nom convocatòria: Convocatòria per al finançament del servei 
de socorrisme a les piscines d'ús públic de 
titularitat i/o gestió municipal(Pt15).Publicada 
al BOP de Girona núm.88, de 8 de maig   de 
2019. 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 200.000,00 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46201/Programa de salvament i 
socorrisme 
 

Període subvencionable De l’1 de gener de 2019 fins al 30 de 
setembre de 2019 

Data obertura període sol·licituds 9 de maig de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 9 de maig de 2019 fins al 13 de juny de 
2019 
 

 
Antecedents 
 
El 28 de juny de 2019 el cap de l’Àrea de Salut Ambiental emet un informe sobre les 
sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 
 
“Que s’han presentat un total de 64 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades sense cap exclusió. 
 
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable. 
 



 
 
 
 
 

 

Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt es 
detalla en l’Annex I.” 
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 1 de juliol de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a 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 a l’any 2019, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa per un import total de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2019, que es 
detalla a continuació: 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa suport econòmic seguretat, 

salvament i socorrisme. 
5/3110/46201 200.000,00 € 

 
 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim el 10 d’octubre de 2019. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (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. 
 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

 

 

Annex I          

Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  
Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

 

import final  
% Base 
subvencionable 

2019/1980/X020202 Ajuntament Agullana P1700100I Socorrisme a les piscines municipal 10.859,75 € 90% 2.808,95 € 25,87% 

2019/2052/X020202 Ajuntament Aiguaviva P1700200G Socorrisme a les piscines municipal 11.592,70 € 90% 2.368,84 € 20,43% 

2019/2053/X020202 Ajuntament Alp P1700600H Socorrisme a les piscines municipal 9.571,87 € 80% 2.184,22 € 22,82% 

2019/2248/X020202 Ajuntament Anglès P1700800D Socorrisme a les piscines municipal 44.528,88 € 70% 5.747,94 € 12,91% 

2019/2397/X020202 Ajuntament Arbúcies P1700900B Socorrisme a les piscines municipal 15.060,36 € 70% 3.029,81 € 20,12% 

2019/2246/X020202 Ajuntament Besalú P1702200E Socorrisme a les piscines municipal 14.781,96 € 80% 3.398,63 € 22,99% 

2019/2408/X020202 Ajuntament Bescanó P1702300C Socorrisme a les piscines municipal 33.338,42 € 80% 5.747,93 € 17,24% 

2019/2434/X020202 Ajuntament Bolvir P1702700D Socorrisme a les piscines municipal 4.000,00 € 90% 1.034,63 € 25,87% 

2019/2322/X020202 Ajuntament Breda P1703000H Socorrisme a les piscines municipal 14.773,37 € 80% 3.396,65 € 22,99% 

2019/2343/X020202 Ajuntament Cabanes P1703300B Socorrisme a les piscines municipal 12.803,31 € 90% 3.311,67 € 25,87% 

2019/2202/X020202 Ajuntament Campdevànol P1704000G Socorrisme a les piscines municipal 15.000,00 € 80% 3.448,76 € 22,99% 



 
 
 
 
 

 

2019/1985/X020202 Ajuntament Camprodon P1704300A Socorrisme a les piscines municipal 12.017,38 € 80% 2.763,00 € 22,99% 

2019/1983/X020202 Ajuntament Capmany P1704600D Socorrisme a les piscines municipal 10.223,86 € 90% 2.644,47 € 25,87% 

2019/2368/X020202 Ajuntament Cassà de la Selva P1704900H Socorrisme a les piscines municipal 46.602,16 € 70% 5.747,94 € 12,33% 

2019/2403/X020202 

Ajuntament Castellfollit de la 

Roca P1705100D Socorrisme a les piscines municipal 13.146,65 € 90% 
3.400,47 € 

25,87% 

2019/2051/X020202 Ajuntament Cornellà de Terri P1706100C Socorrisme a les piscines municipal 11.703,22 € 80% 2.690,77 € 22,99% 

2019/2157/X020202 Ajuntament Darnius P1706500D Socorrisme a les piscines municipal 8.118,00 € 90% 2.099,78 € 25,87% 

2019/1991/X020202 Ajuntament Espolla P1701000D Socorrisme a les piscines municipal 9.956,69 € 90% 2.575,37 € 25,87% 

2019/1981/X020202 Ajuntament Fontcoberta P1707600A Socorrisme a les piscines municipal 10.355,98 € 90% 2.678,65 € 25,87% 

2019/2380/X020202 Ajuntament Fortià P1707900E Socorrisme a les piscines municipal 9.007,96 € 90% 2.329,97 € 25,87% 

2019/2310/X020202 Ajuntament Garrigàs P1708100A Socorrisme a les piscines municipal 7.202,68 € 90% 1.863,02 € 25,87% 

2019/2244/X020202 Ajuntament Ger P1708400E Socorrisme a les piscines municipal 12.100,30 € 90% 3.129,83 € 25,87% 

2019/2365/X020202 Ajuntament Hostalric P1708900D Socorrisme a les piscines municipal 14.785,29 € 80% 3.399,40 € 22,99% 

2019/2055/X020202 Ajuntament La Bisbal d'Empordà P1702500H Socorrisme a les piscines municipal 18.000,00 € 70% 3.621,20 € 20,12% 

2019/2436/X020202 Ajuntament La Jonquera P1709300F Socorrisme a les piscines municipal 10.414,50 € 80% 2.394,47 € 22,99% 

2019/2334/X020202 

Ajuntament La Tallada 

d'Empordà P1720700B Socorrisme a les piscines municipal 9.100,00 € 90% 
2.353,78 € 

25,87% 

2019/2402/X020202 Ajuntament La Vall d'en Bas P1701700E Socorrisme a les piscines municipal 8.756,70 € 80% 2.013,32 € 22,99% 

2019/2318/X020202 Ajuntament Les Preses P1714800H Socorrisme a les piscines municipal 9.457,00 € 80% 2.174,33 € 22,99% 



 
 
 
 
 

 

2019/2441/X020202 Ajuntament Lladó P1709500A Socorrisme a les piscines municipal 6.500,00 € 90% 1.681,27 € 25,87% 

2019/2331/X020202 Ajuntament Llanars P1709800E Socorrisme a les piscines municipal 8.468,06 € 90% 2.190,32 € 25,87% 

2019/2401/X020202 Ajuntament Llers P1710000I Socorrisme a les piscines municipal 12.494,10 € 90% 3.231,69 € 25,87% 

2019/2367/X020202 Ajuntament Lloret de Mar P1710200E Socorrisme a les piscines municipal 93.955,13 € 50% 5.747,94 € 6,12% 

2019/2332/X020202 

Ajuntament Maçanet de 

Cabrenys P1710800B Socorrisme a les piscines municipal 6.860,00 € 90% 
1.774,39 € 

25,87% 

2019/2344/X020202 Ajuntament Maià de Montcal P1711000H Socorrisme a les piscines municipal 13.900,17 € 90% 3.595,38 € 25,87% 

2019/2439/X020202 Ajuntament Montagut i Oix P1711600E Socorrisme a les piscines municipal 9.044,00 € 90% 2.339,29 € 25,87% 

2019/2047/X020202 Ajuntament Navata P1711800A Socorrisme a les piscines municipal 11.188,16 € 90% 2.893,90 € 25,87% 

2019/2338/X020202 Ajuntament Olot P1712100E Socorrisme a les piscines municipal 28.313,18 € 50% 4.068,56 € 14,37% 

2019/2407/X020202 Ajuntament Palafrugell P1712400I Socorrisme a les piscines municipal 67.000,00 € 60% 5.747,93 € 8,58% 

2019/2346/X020202 Ajuntament Pau P1713600C Socorrisme a les piscines municipal 9.363,72 € 90% 2.421,99 € 25,87% 

2019/2324/X020202 Ajuntament Peralada P1714000E Socorrisme a les piscines municipal 9.587,56 € 80% 2.204,34 € 22,99% 

2019/2326/X020202 Ajuntament Planoles P1714300I Socorrisme a les piscines municipal 14.374,80 € 90% 3.718,14 € 25,87% 

2019/2399/X020202 Ajuntament Porqueres P1714600B Socorrisme a les piscines municipal 13.467,30 € 80% 3.096,37 € 22,99% 

2019/2437/X020202 Ajuntament Quart P1715100B Socorrisme a les piscines municipal 12.000,00 € 80% 2.759,01 € 22,99% 

Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  
Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

 

import final  
% Base 
subvencionable 



 
 
 
 
 

 

2019/1982/X020202 Ajuntament Ribes de Freser P1715400F Socorrisme a les piscines municipal 10.663,49 € 80% 2.451,72 € 22,99% 

2019/2333/X020202 Ajuntament Ripoll P1715600A Socorrisme a les piscines municipal 35.734,27 € 70% 5.747,94 € 16,09% 

2019/2381/X020202 Ajuntament Riudarenes P1715700I Socorrisme a les piscines municipal 8.800,00 € 80% 2.023,27 € 22,99% 

2019/2443/X020202 

Ajuntament Riudellots de la 

Selva P1715900E Socorrisme a les piscines municipal 10.182,06 € 80% 
2.341,03 € 

22,99% 

2019/2369/X020202 Ajuntament Roses P1716100A Socorrisme a les piscines municipal 49.109,40 € 60% 5.747,94 € 11,70% 

2019/2435/X020202 

Ajuntament Sant Feliu de 

Guíxols P1717000B Socorrisme a les piscines municipal 27.051,00 € 60% 
4.664,62 € 

17,24% 

2019/2396/X020202 

Ajuntament Sant Feliu de 

Pallerols P1717100J Socorrisme a les piscines municipal 7.500,00 € 90% 
1.939,93 € 

25,87% 

2019/2336/X020202 Ajuntament Sant Gregori P1717300F Socorrisme a les piscines municipal 27.500,00 € 80% 5.747,94 € 20,90% 

2019/2442/X020202 Ajuntament Sant Hilari Sacalm P1717400D Socorrisme a les piscines municipal 7.242,27 € 70% 1.456,98 € 20,12% 

2019/2050/X020202 

Ajuntament Sant Joan de les 

Abadesses P1717700G Socorrisme a les piscines municipal 14.361,22 € 80% 
3.301,89 € 

22,99% 

2019/2440/X020202 

Ajuntament Santa Coloma de 

Farners P1719100H Socorrisme a les piscines municipal 44.332,62 € 70% 
5.747,94 € 

12,97% 

2019/2320/X020202 Ajuntament Sarrià de Ter P1719800C Socorrisme a les piscines municipal 12.377,00 € 70% 2.489,98 € 20,12% 

2019/2412/X020202 Ajuntament Sils P1720500F Socorrisme a les piscines municipal 13.290,52 € 70% 2.673,76 € 20,12% 

2019/2393/X020202 Ajuntament Tortellà P1721300J Socorrisme a les piscines municipal 9.016,92 € 90% 2.332,29 € 25,87% 

2019/2433/X020202 

Ajuntament Vallfogona de 

Ripollès P1722200A Socorrisme a les piscines municipal 7.805,95 € 90% 
2.019,06 € 

25,87% 



 
 
 
 
 

 

2019/2056/X020202 Ajuntament Vilablareix P1722900F Socorrisme a les piscines municipal 15.820,80 € 80% 3.637,48 € 22,99% 

2019/1994/X020202 Ajuntament Viladrau P1723400F Socorrisme a les piscines municipal 9.574,12 € 90% 2.476,41 € 25,87% 

2019/2250/X020202 Ajuntament Vilafant P1723500C Socorrisme a les piscines municipal 20.826,18 € 70% 4.189,76 € 20,12% 

2019/2241/X020202 Ajuntament Vilajuïga P1723700I Socorrisme a les piscines municipal 11.972,95 € 90% 3.096,89 € 25,87% 

2019/2398/X020202 Ajuntament Vilallonga de Ter P1723800G Socorrisme a les piscines municipal 8.590,03 € 90% 2.221,87 € 25,87% 

2019/2054/X020202 Ajuntament Vilamalla P1724100A Socorrisme a les piscines municipal 9.202,51 € 90% 1.862,98 € 20,24% 

            200.000,00 €   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
15. Expedient 2019/1207/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució 

de la convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida i 
inclusió social d'infants i joves que han emigrat sols per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
En relació amb aquesta proposta, la vocal Laia Pèlach i Saget pren la praula per 
manifestar l’agraIment per la feina tècnica realitzada per part de l’organism. 
 
Finalitzen les 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, 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 56, de 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions per a les 
accions destinades a l'acollida i inclusió 
social d'infants i joves que han emigrat sols. 
Publicada al BOP de Girona, núm.84, de 2 
de maig de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 120.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 1/3110/46200/Ajuts de foment municipal a 
ajuntaments 
1/3110/46501/Ajuts a Consells Comarcals 
atenció i inclusió soc. MENAS 
1/3110/48918/Ajuts a ONL proj. atenció i 
inclusió MENAS 
 

Període subvencionable Del dia 01/08/2018 al dia 30/09/2019 

Data obertura període sol·licituds 3 de maig de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 3 de maig de 2019 fins al 21 de maig de 
2019 

 
 
Antecedents 
 
El dia 11 de juny de 2019 la cap de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions Institucionals emet un informe de valoració de sol·licituds presentades a la 
convocatòria que consta en el quadre anterior on esmenta: 
 

“Que s’han presentat un total de 13 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre 
l’objecte del punt 3 de les bases específiques reguladores de la subvenció. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments i 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.” 
(...) 

 

“Primer: Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de 
valoració del punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta. 
Una vegada aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base 
subvencionable corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe. 
 
Segon: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les 
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I i les sol·licituds  desestimades que 
es presenten a l’Annex II.” 
 

D’acord amb el punt 8 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció la 
Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
D’acord amb l’acta de la Comissió Qualificadora signada pel President de Dipsalut, en 
data 14 de juny de 2019, i en la seva condició de president de la Comissió 
Qualificadora, es proposa elevar al Consell Rector la proposta d’acord de resolució 
d’aquesta convocatòria, de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores.  
 

D’acord amb el punt sisè de la convocatòria d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan 
competent per la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
El 26 de juny de 2019 la gerent de Dipsalut emet un informe on especifica que s’ha de 
redistribuir el crèdit d’aquesta convocatòria i on esmenta : 
 

“Que s’han presentat 13 sol·licituds de subvenció per les accions destinades a 
l’acollida i la inclusió social d’infants i joves que han emigrat sols, 11 d’entitats sense 
ànim de lucre i 2 d’Ajuntaments. 10 de les 11 entitats i els 2 Ajuntaments compleixen 
els requisits de les bases i la convocatòria. 
 
Que tots els ajuntaments sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les 
subvencions objecte d’aquestes bases i han acreditat el compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la declaració responsable.  
 
Que els beneficiaris que són entitat sense ànim de lucre es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social.  
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre 
que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca a les bases com a objecte 
subvencionable.  
 
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als 
120.000,00 € destinats a la convocatòria. La distribució del crèdit prevista a la 
convocatòria queda de la següent manera:  
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Aplicació 
pressupostaria 

Crèdit 
inicialment 
previstos 

Crèdits a 
disposar 

Diferència 

Ajuts de 
foment 
municipal 
ajuntaments 

 
1/3110/46200 

60.000,00 € 18.511,88€ -41.488,12 € 

Ajuts a 
Consells 
Comarcals  

 
1/3110/46501 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00€ 

Ajuts a ONL 
 
1/3110/48918 30.000,00 € 101.488,12 € 

 
+71.488,12 € 
 

TOTAL   
120.000,00 € 120.000,00 € 

 
0,00€ 
 

 

El total de subvencions valorades ascendeix a 120.000,00 €. Per tant, s’exhaureix la 

dotació de la convocatòria en aquest procediment. “ 

El dia 18 de juliol de 2019, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 

 

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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida i inclusió social 
d'infants i joves que han emigrat sols per a l’any 2019, les subvencions pels conceptes 
i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import total de cent vint mil euros (120.000,00 €)  
amb  càrrec a les aplicacions del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detallen a 
continuació: 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 

 
Ajuts de foment muncipal a 
ajuntaments 
 
Ajuts a Consells Comarcals 
atencio i inclusió soc.MENAS 
 
 
Ajuts a ONL proj. atenció i 
inclusió MENAS 
 

 
1/3110/46200 
 
 
1/3110/46501 
 
 
 
1/3110/48918 

 
18.511,88 € 
 
 

0,00 € 
 

 
 

101.488,12 € 

 
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim el 15 d’octubre de 2019. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (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. 
 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

Annex I 

Núm. 
expedient 

Ajuntament/En
titat 

CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
Import final 

% Base 
subvenciona-

ble 

Conceptes no 
Subvencionables 

2019/2266 

CÀRITAS 

DIOCESANAS 

DE GIRONA 

R1700016G 

ESPAI JOVE. SERVEI DE 
FORMACIÓ I SUPORT 

PER A JOVES 
ESTRANGERS NO 
ACOMPANYATS 

 
7.969,75 € 

 
6.000,00 € 75,28% 

 

2019/2261 

FUNDACIO 

TRESC 
G17397969 AVANCEM 

30.000,00 € 
 

10.000,00 € 33,33% 

 

Despesa de 
l'habitatge (lloguer, 
subministrament, 

assegurança, 
manteniment...)= 

10.000€ 
 

2019/2268 

AJUNTAMENT 

DE GIRONA 
P1708500B 

LINIA D'ACTUACIÓ PER LA 
COBERTURA DE 
NECESSITATS 

D'EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL PER 

JOVES QUE HAN 
EMIGRAT SOLS 

40.000,00 € 
 

17.011,88 € 42,52% 

 

2019/2269 

FUNDACIO 

SERVEI 

GIRONI DE 

PEDAGOGIA 

G17148693 

PROJECTE D’HABITATGE 
PER A JOVES 

EXTUTELATS EN RISC 
D’EXCLUSIÓ 

7.877,41 € 
 

6.002,41 € 76,19% 

 



 
 
 
 
 

 

SOCIAL 

2019/2270 

FUNDACIO 

PRIVADA 

GENTIS 

G17679267 CENTRE DE PRIMERA 
OPORTUNITAT GIRONA 

 
124.641,15 € 

 
18.391,22 € 14.75% 

Arrendaments i 
assegurances= 

19.995,00€ 

2019/2291 

ASSOCIACIÓ 

SOCIOEDUCAT

IVA NOU SOL 

G17989781 EL PROJECTE ILU 
 

4.434,00 € 
 

3.934,00 € 88,72% 

 

 

2019/2290 

ASSOCIACIO 

CULTURAL 

ART-CREA 

G17916586 
PROJECTE EMANCIPACIÓ 

I INSERCIÓ (PEI) 
33.055,00 € 

 
17.241,77€ 52,16% 

 

2019/2289 

ASSOICIACIÓ 

PER A LA 

RECERCA I 

L'ACCIÓ 

SOCIAL 

G63375786 ENCORDA'T 
24.834,05 € 

 
8.000,00 € 32,21% 

 

2019/2288 

FUNDACIÓ 

PRIVADA 

RESILIS 

G17925215 
AULA D'ACOLLIDA EN EL 

C-A. OIKIA  
18.747,96 € 

 
14.998,37 € 79.99% 

 

2019/2287 

AJUNTAMENT 

DE MAIÀ DE 

MONTCAL P1711000H 

ACCIONS DESTINADES A 
L'ACOLLIDA I L'INCLUSIÓ 

SOCIAL D'INFANTS I 
JOVES QUE HAN MIGRAT 

SOLS 

3.000,00 € 
 

1.500,00 € 50% 

 



 
 
 
 
 

 

2019/2286 

FUNDACIO 

PRIVADA 

OBRA SOCIAL 

COMUNITARIA 

BELLVITGE 

(OSCOBE) 

G17143108 
 

SERVEI PREPARA'T  
54.125,00 € 

 
11.432,00 € 21.12% 

 

2019/2284 

FUNDACION 

CEPAIM 

ACCION 

INTEGRAL 

CON 

MIGRANTES 

G73600553 
 

 
SUPORT ALS JOVES EX 

TUTELATS  DEL 
PROJECTE 

"ACOMPANYANT A LA VID 
ADULTA" O PROJECTE 

PIS D'AUTONOMIA PER A 
JOVES EX-TUTELATS A 

OLOT 
 

 
5.488,35 € 

 
 5.488,35€5 €  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Annex II 

 

Núm. expedient Entitat CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2019/2285 
 

ASSOCIACIO DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL CENTRE 
D'EQUINOTERAPIA LA 
MARGINERA DE LA 
BOSA 
 

G55338685 
 

Accions destinades a l’acollida i 
inclusió social d’infants i joves 
que han emigrat sols 

10.000,00 € 
 

Incompliment del punt 3, 7. 
Objecte de les bases 
reguladores de la subvenció. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
16. Expedient 2019/743/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució 

de la convocatòria de subvencions  en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments i ONL i de intervencions terapèutiques per a ONL, per a 
l’any 2019. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de 
Girona (Dipsalut). 

 
El secretari deixa constància del següent error detectat en un dels quadres de la 
proposta:r: 
 
On diu: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 83, del 30/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
onl i de intervencions terapèutiques per ONL, 
per a l’any 2019 

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 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31/07/2019 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

14/05/2019 

 
Ha de dir: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 83, del 30/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
onl i de intervencions terapèutiques per ONL, 
per a l’any 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 90.000,00€ 

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 



 
 
 
 
 

 

 
 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31/07/2019 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

14/05/2019 

 
Finalitzen les intervencions 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 83, del 30/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
onl i de intervencions terapèutiques per ONL, 
per a l’any 2019 

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 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31/07/2019 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

14/05/2019 

 
 
Antecedents 
 
El 10 de juny de 2019, la técnica de l’Area 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 per a la línea de intervencions terapèutiques on 
esmenta: 
 
“Que s’han presentat 43 sol·licituds. Una entitat ha desistit d’una sol·licitud perquè 
n’havia presentat dues i les bases preveuen únicament una subvenció per entitat i 
anualitat. Del total de les sol·licituds valorades, totes compleixen els requisits de les 
bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I.  
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 42 entitats incloses en l’esmentat Annex I declaren 
que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 



 
 
 
 
 

 

 
L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia 
del projecte i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable corregida, es 
concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el punt 7 de la convocatòria, tal i 
com es detalla en l’Annex I. 
 
Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud desistida per haver presentat l’entitat afectada 2 
sol·licituds a la mateixa línia de subvencions. 
 
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a noranta mil 
euros (90.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a 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. 
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
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. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i organitzacions no lucratives i de intervencions terapèutiques per a ONL 
per a l’any 2019, de la línia de intervencions terapèutiques per a ONL, les subvencions 
pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Excloure la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import de noranta mil euros ( 90.000,00 €), de la 
línia de intervencions terapèutques, amb  càrrec a l’aplicació del pressupost de 
Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 
 
 
 

 Aplicació 

pressupostària 
Crèdits 

Programa Promoció Salut i 

Qualitat de Vida per a ONL 
4/3110/48900 90.000,00 € 

 
 
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim el 17 de setembre de 2019. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic             
(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.

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

Annex I Llistat de subvencions        

Nº 

Expedient  
Entitat NIF Projecte/Activitats 

Base 

subvenciona-

ble corregida 

Atorgat final 

% 

atorgat/

base 

subven-

cionable 

Conceptes no 

subvencionables 

2019/1786 

Fundació 

Vilagran 

Maristany 

G17582123 
Donem qualitat de 

vida 
52.046,40 € 2.863,14 € 5,50% 

Formacions professionals 

estrès: 1.800,00 € 

2019/1829 

Fundació 

Privada per a la 

Lluita contra 

l'Esclerosi 

Múltiple 

G59165100 

I.T. per a persones 

amb Esclerosi 

Múltiple de la 

comarca de la 

Garrotxa 

4.198,35 € 2.060,65 € 49,08%  

2019/1830 

Família i Salut 

Mental de Girona 

i Comarques 

G17557661 Projecte Àgora 2.761,75 € 1.636,08 € 59,24% Tintes imprimir: 303,96 € 

2019/1831 

Fundació Tutelar 

Fadesia (suport 

per a 

l'Alzheimer) 

G17348426 
Psicoestimulació i 

grups suport 
12.882,18 € 1.636,08 € 12,70%  



 
 
 
 
 

 

2019/1849 

Associació 

Gironina 

d'Agorafòbics 

G17529629 

Grup d'Ajuda Mútua 

per transtorn 

d'Agorafòbia 

2.700,00 € 1.636,08 € 60,60%  

2019/1857 

Fundació 

Privada les 

Vetes 

G17293150 

Dansateràpia 

Transpersonal per a 

persones grans 

ingressades en 

centres residencials 

9.227,28 € 2.454,12 € 26,60%  

2019/1866 

Entretemps 

Associació pel 

Desenvolupame

nt Social i 

cultural de les 

Persones 

Necessitades 

G17945965 

Tallers d'escriptura 

terapèutica per a 

persones en risc 

d'exclusió social 

6.452,00 € 1.636,08 € 25,36%  

2019/1868 

Associació 

Catalana de 

Parkinson de 

Blanes i comarca 

de la Selva 

G17874587 

Manteniment i 

promoció de les 

capacitats funcionals 

i cognitives per 

malalts de Parkinson 

17.000,00 € 1.636,08 € 9,62%  

2019/1869 

Fundació 

Privada Llars 

Amistat Cherhire 

FP 

G08593188 
Teràpia assistida 

amb gossos 
4.600,00 € 2.454,12 € 53,35%  



 
 
 
 
 

 

2019/1870 
AECC Catalunya 

contra el Càncer 
G28197564 

Atenció psico-

oncològica per a 

malalts oncològics i 

familiars a la seu de 

l’entitat 

15.300,00 € 2.454,12 € 16,04%  

2019/1871 

Associació de 

Cardiopaties 

Congènites 

AACIC 

G60605318 

Intervencions 

terapèutiques per a 

la millora de la 

qualitat de vida de 

nens i joves amb 

cardiopaties i els 

seus familiars 

20.100,00 € 2.045,10 € 10,17% Material d'oficina: 400 € 

2019/1874 
Associació Emad 

Sant Feliu 
G17670753 

Grups d'Ajuda Mútua 

i Atenció individual a 

familiars de persones 

amb Alzheimer i 

altres demències 

11.900,00 € 1.636,08 € 13,75%  

2019/1908 Viu Autisme G55156152 Activitat aquàtica 2.821,50 € 1.636,08 € 57,99%  

2019/1912 

Associació de 

Pallassos 

Xaropclown 

G17882564 
Pallassos terapèutics 

per gent gran 2019 
13.476,16 € 1.636,08 € 12,14%  



 
 
 
 
 

 

2019/1916 

Associació d'Ajut 

als Malalts 

Alzheimer i 

Afectats AMA 

G17468117 

Servei de tallers 

estimulació cognitiva 

per a malalts 

d'Alzheimer 

40.822,64 € 2.045,10 € 5,01%  

2019/1922 
Associació 

Moritz 
G55322895 

Teràpies amb gent 

gran 2019 
2.235,00 € 1.636,08 € 73,20% 

Ensinistrament gos: 4000 

€; Despeses veterinàries: 

285 €; Manteniment del 

gos: 600 €  

2019/1932 

Fundació Roses 

Contra el Càncer 

FP 

G17569443 

Atenció psicosocial 

als malalts de càncer 

de Roses, 

supervivents i 

familiars 

55.749,16 € 1.636,08 € 2,93%  

2019/1934 
ONG El Bon 

Samarità 
G17618307 

Acompanyament i 

suport a persones en 

situació de 

vulnerabilitat social 

16.000,00 € 1.636,08 € 10,23%  

2019/1962 
Associació 

Resitua't 
G55139448 La Saleta 21.259,16 € 2.045,10 € 9,62%  



 
 
 
 
 

 

2019/1964 
Fundació Somni 

dels Nens 
G62149562 

Programa de suport 

per a famílies de 

nens prematurs i amb 

altres patologies i per 

a mares gestants 

hospitalitzats a les 

comarques gironines 

9.500,00 € 1.636,08 € 17,22% 

Servei del seguiment i 

avaluació del projecte: 

1000,00 € 

2019/1999 
Associació Tirita 

Clown 
G55255616 

Tirita Clown 

Pallasses d'Hospital 

(Palamós) 

14.431,00 € 1.636,08 € 11,34%  

2019/2004 

Assoc. de 

Minusvàlids 

Físics Associats 

G17053208 

Suport domiciliari a 

persones amb 

discapacitat física 

16.134,00 € 3.272,16 € 20,28%  

2019/2007 
Fundació 

Privada Montilivi 
G55121891 

Teràpia assistida 

amb gossos 
12.100,00 € 4.090,20 € 33,80%  

2019/2009 
Fundació 

Privada MAP 
G17414905 

Teràpies assistida 

amb gossos 
20.500,00 € 2.454,12 € 11,97%  

2019/2010 
Associació Lluito 

per tu 
G55200018 

Teràpies 

d'estimulació per a 

infants i joves amb 

pluridiscapacitat 

2019 

10.000,00 € 1.636,08 € 16,36%  



 
 
 
 
 

 

2019/2012 

Associació 

Socioeducativa 

NouSol 

G17989781 Projecte Tag Pek 6.192,16 € 1.636,08 € 26,42%  

2019/2015 

Fundació 

Autisme Mas 

Casadevall 

G58434994 

Autisme i teràpies 

assistida amb 

animals 

18.753,77 € 2.863,14 € 15,27%  

2019/2017 

Centro 

Assistencial 

Canaan 

G61242228 
Activa't contra el 

deteriorament 
7.142,00 € 2.454,12 € 34,36%  

2019/2019 
Servei de Suport 

al Dol de Girona 
G17625526 

Acompanyament, 

teràpia i suport al dol 
5.946,92 € 2.045,10 € 34,39%  

2019/2079 

Associació 

Catalana per al 

Parkinson de 

Barcelona 

G58276072 

Rehabilitació 

multidisciplinar per a 

afectats de la Malaltia 

de Parkinson 

9.600,00 € 2.454,12 € 25,56% 
Despeses d'Administració i 

Gestió: 900,00 € 

2019/2092 

Fundació 

Privada 

Minusvàlids 

Físics Associats 

G17378704 

Suport domiciliari a 

persones amb 

discapacitat física 

6.077,00 € 2.454,12 € 40,38%  

2019/2097 
Fundació 

Privada Drissa 
G17588047 

Persona usuària 

experta 
22.512,61 € 2.863,14 € 12,72%  



 
 
 
 
 

 

2019/2102 

Fundació 

Privada Pasqual 

Maragall 

G64869290 

Grups terapèutics per 

a cuidadors de 

persones amb 

Alzheimer 

7.619,00 € 2.863,14 € 37,58%  

2019/2103 

Associació 

Catalana 

d'Afectats de 

Fibromiàlgia -

ACAF 

G43595206 

Suport a persones 

afectades de 

Síndromes de 

Sensibilització 

Central (FM, SFC, 

SQM i EHS) 

3.250,00 € 1.227,11 € 37,76%  

2019/2107 

Hipertensión 

Pulmonar 

España 

Organización de 

Pacientes 

G66853870 

Respirem junts: 

acompanyament 

psicosocial i 

emocional de les 

persones afectades 

per hipertensió 

arterial i pulmonar 

5.398,00 € 1.636,08 € 30,31% 

Honoraris gestió de 

projectes: 562,00€; 

despeses administratives: 

600,00€ 

2019/2112 

F.P. Per a 

Disminuïts 

Psíquics de la 

Comarca del Pla 

de l'Estany 

G17662495 

Equinoteràpia per a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual 

4.300,00 € 2.454,12 € 57,07%  



 
 
 
 
 

 

2019/2114 
Associació Ictus 

Girona 
G55213839 

Activitats grupals per 

millorar la qualitat de 

vida de les persones 

afectades 

4.150,00 € 1.636,08 € 39,42% Gestoria: 49,29 € 

2019/2115 
Fundació Salut 

Empordà 
G17029810 

Musicoteràpia al 

centre sociosanitari 
9.696,00 € 2.863,14 € 29,53%  

2019/2116 

F. P. De Serveis 

Assistencials de 

la Garrotxa 

G17535055 
Teràpia assistida 

amb cavalls 
5.812,84 € 2.454,12 € 42,22%  

2019/2117 

Fundació 

Concepció 

Juvanteny 

G62207899 

Servei de Reparació 

Terapèutica per a 

Infants i Joves de 

Maltractaments i/o 

Abús 

34.000,00 € 3.272,16 € 9,62%  

2019/2118 
F. P. Oncolliga 

Girona 
G17808098 

Psicologia pels 

malalts de càncer i 

els seus familiars 

122.000,00 € 1.636,08 € 1,34%  

2019/2119 

Associació 

Teatral i Social el 

Trampolí 

G17654989 Jo també participo 5.500,00 € 2.045,10 € 37,18%  

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Annex II     Sol·licitud desistida 
 
  

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte/Activitat Motius desistiment 

19/3368 Associació Resitua't G55139448 Programa Espai 
Duplicitat de sol·licituds de l’entitat. L’entitat 
descarta aquesta sol·licitud 

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

 
18. Torn obert de paraules  
 
Es parla de la sessió del dia 10 de setembre de 2019 

 

 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 
 


