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Secretaria 
Exp. 2019/2823/A011201 
 
 
Acta de la reunió extraordinària i urgent del Consell Rector de Dipsalut de 17 
d’octubre de 2019 
 
Núm. sessió: 2019/12 
Caràcter: Extraordinària i urgent 
Data: 17 d’octubre de 2019 
Horari: 13.30 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona  
 
Hi assisteixen: 
 
• Presidenta p.d.: 

Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
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 Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Maria Bagot i Belfort, senyora 
Anna Barnadas i López i senyor Albert Piñeira i Brosel. 
 



 
 
 
 
 

2 

 

Ordre del dia 
 

1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria 
 

2. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

3. Expedient 2019/2646/G010101 – Proposta de modificació de la Relació de 
llocs de treball per al 2020 
 

4. Expedient 2019/2379/F010200 – Proposta de modificació del pressupost 
per al 2020 
 

5. Expedient 2019/2852/D030100 – Proposta d’aprovació del Programa anual 
d’actuació (PAA) del Catàleg de serveis de Dipsalut de 2020 
 

6. Expedient 2019/2228/A050200 – Proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals de Dipsalut 

 
7. Expedient 2018/2249/D050601 - Proposta d’aprovació de la modificació del 

responsable del contracte del servei de suport als centres educatius 
participants en el programa "Sigues tu" 
 

8. Expedient 2015/312/X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència a 
la Universitat de Girona per al finançament del Pla estratègic 2015-2018, 
anualitat 2017 (SAE 2015/2) 
 

9. Expedient 2015/401/X0101 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Banyoles per a realitzar mesures de control de 
la població de gavià argentat a les aigües de l’estany de Banyoles i per fer 
un estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les 
aigües de l’Estany per a l’any 2017 (SAE 2015/3). 
 

10. Expedient 2016/1474/X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Agrupació Esportiva Micfoobball per al finançament del 
projecte d’organització del torneig de Futbol Base Micfootball per als 
anys 2016 a 2019 (SAE 2016/25) 
 

11. Expedient 2016/2101/X0203E02 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció concedida a l’Ajuntament 
de La Jonquera en la convocatòria de subvencions adreçada als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús dels centres municipals de formació d’adults 
(CMFA 2016/10) 
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12. Expedient 2014/1055 – Proposta de resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Servei 
Gironí de Pedagogia Social per al finançament del programa Salut i Crisi 
(Pm10 2014/26) 
 

13. Expedient 2014/1065 – Proposta de resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida al Consell Comarcal del 
Baix Empordà per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10 
2014/30) 
 

14. Expedient 2015/847 – Proposta d’aprovació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Clau de Sòl de 
l’Alt l’Empordà per al finançament d’activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables (SOP 2015/847) 
 

15. Expedient 2015/921 – Proposta d’aprovació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats Esplais d’Olot per al finançament d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables (SOP 2015/921). 
 
 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria 
 
Els assistents acorden, a proposta de la Presidència i per unanimitat, declarar urgent 
la sessió. 
 
2.  Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. 
Data 

aprovació Unitat Expedient Resum 

351 19/08/2019 Subvencions 2018/2313 
Decret de redistribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions de suport 
econòmic a ajuntaments pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per a l’any 2019. (SAT). 

352 19/08/2019 Subvencions 2019/1350  

Concedir a l’Ajuntament de Salt, una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb 
caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del projecte Juguem, per un import de 
25.000,00 € 

353 20/08/2019 Contractació 2018/2275  

Decret de de redistribució dels imports i les anualitats de l'adhesió a la licitació de viatges de 
Diputació. 

354 22/08/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2592  

Decret d’adscripció del senyor Pau Batlle al lloc de treball vacant anomenat “Responsable de 
l’Observatori Social i de Salut” 

355 22/08/2019 Contractació 2019/2597  

Adjudicar a Maria Jesús Rodríguez López, el contracte menor de Servei de instal·lació d'un vinil 
decoratiu al vidre del despatx de l'observatori, per un import 867,15 €, IVA no inclòs, més un 
import de 182,10 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 1.049,25 € 

356 22/08/2019 Subvencions 2019/2611  

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l'arrendament de l'espai delimitat de 
200,00 m2 des de l’1 al 12 de juny de 2019, per emmagatzemar material de Dipsalut. 

357 23/08/2019 Gestió econòmica 2019/2379  

Decret d’incoació de l’expedient del Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona per a l’exercici 2020. 

358 23/08/2019 Subvencions 2019/2498  

Concedir a l’Ajuntament de Sarrià de Ter, la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals de la 
instal·lació ACFS del Camp de futbol de la Rasa per reduir el risc de transmissió de la legionel·la 
per un import de 2.571,44 € 

359 23/08/2019 Subvencions 2019/2515  

Concedir a l’Ajuntament de Cabanelles, la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per la instal·lació d'un 
autoanalitzador i telecontrol de clor per al dipòsit de Queixàs de l'abastament de Cabanelles, per 
millorar la qualitat de l'aigua, per un import de 3.019,23 € 

360 23/08/2019 Subvencions 2019/2528  

Concedir a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes 
estructurals de la instal·lació ACFS del Camp de futbol i Foodlab per reduir el risc de transmissió 
de la legionel·la per un import de 9.218,39 € 

361 26/08/2019 Subvencions 2019/1190  Modificar l’import de la subvenció d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
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protecció de la salut a l’Ajuntament de Salt, i minorar-lo de 6.676,35 € a 5.903,54 € 

362 26/08/2019 Gestió econòmica 2019/2308  

Aprovar la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 2019/3/GO/1/1 “PROJECTE 
PECT OBSERVATORI” 

363 26/08/2019 Subvencions 2019/2350  

Concedir a la Fundació Privada Pere Closa, amb NIF G61645115, una subvenció exclosa de 
concurrència pública pervista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del 
Projecte promoció escolar , per un import de 16.000,00 € 

364 26/08/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2406  Decret d’adscripció de la senyora Maria Estrada a un lloc de treball de cap de servei 

365 26/08/2019 Contractació 2019/2417  

Contractar el Club La Sansi G55021059, per a realitzar el patrocini de Dipsalut a les activitats, i 
per un import 3.000,00 €, IVA no inclòs, més un import de 630,00 €, en concepte d’IVA, que 
totalitzen un import de 3.630,00 €. 

366 29/08/2019 Subvencions 2019/1789  

Concedir a l’AMPA del CEE Font de l’Abella, una subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del projecte casal d'Estiu per a 
nens i joves amb discapacitat, per a l’any 2019, per un import de 8.000,00 € 

367 29/08/2019 Contractació 2019/2546  

Contractar l’empresa Bestwind Solutions, S.L., per a realitzar el subministrament de bateries 
recarregables per a les cabines AIVIA de 9,6V 750mAh AAA Ni-MH amb un cable de connexió 
de 20 cm, fins a un any per l’import màxim de 4.910,00 € més de 1.031,10€ en concepte d’IVA, 
que suma un total de 5.941,10 € 

368 29/08/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2604  Decret de nomenament de la senyora Carolina Llambès com a funcionària de carrera  

369 29/08/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2650  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital del senyor Pau Batlle i Amat 

370 29/08/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2656  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Maria Estrada i Ocon 

371 02/09/2019 Subvencions 2019/1443  

Concedir al Consorci del Ter, una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb 
caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del projecte Salut i Natura a la vora del Ter, 
per un import de 10.000,00 € 

372 02/09/2019 Subvencions 2019/1578  

Concedir al Consorci de l’Estany, una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb 
caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses de Manteniment de la xarxa d’itineraris a peu 
o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import de 20.000,00 € 

373 02/09/2019 Subvencions 2019/2319  

Concedir a la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per a les despeses del 
projecte Comisssió Territorial ECAS Girona-Programa 2019, per un import de 10.000,00 € 
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374 02/09/2019 Subvencions 2019/2501  

Concedir a Unió de Pagesos, una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb 
caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del Projecte d'assessorament alimentari als 
col·lectius més desfavorits, per un import de 24.000,00 € 

375 02/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2568  

Decret d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Àstrid 21 per a la realització de 
pràctiques d’integració laboral de l’alumne Carles Vidal 

376 02/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2599  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social familiar 2019/0042 sol·licitada per la 
senyora Elisabet Esteva 

377 02/09/2019 Gestió econòmica 2019/2635  

Decret de modificació d’imputació pressupostària de la contractació pel servei de formació per a 
famílies del programa “Sigues tu en família” pel curs 2018-19. ESTEFANÍA PÉREZ TOLEDO 

378 04/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2603  Decret de reconeixement de serveis prestats en altres administracions per la senyora Angi Vilà 

379 06/09/2019 Contractació 2018/1683  

Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació de la 
contractació del servei de realització de les entrevistes domiciliàries als participants de l’Estudi 
Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – Estudi MESGI50 – 

380 06/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2682  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora 
Maria Estrada 

381 09/09/2019 Subvencions 2014/2015  

Incoar l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs, pel 
finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per un import 1.800,00 €, que inclourà la corresponent proposta, període 
d’al·legacions i resolució. 

382 09/09/2019 Subvencions 2015/0791  

Incoar l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins, 
pel finançament de despeses derivades de l’ús en consultoris locals per als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per un import de 304,77 €, que inclourà la corresponent proposta, període 
d’al·legacions i resolució 

383 09/09/2019 Subvencions 2017/2348  

Decret de convalidació de l'omissió de la funció interventora en el compromís de la despesa 
derivada de la concessió de la subvenció a l'Ajuntament de Flaçà per al finançament de 
l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. 

384 09/09/2019 Subvencions 2018/0088  

Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’APA del Centro Público de Educación Especial 
Palau, per a despeses del projecte “Casals CEE Palau 2017-2018” i minorar-lo de 12.000,00 € a 
7.750,10 € 

385 09/09/2019 Subvencions 2018/1361  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de congressos, simposis, jornades i actes 
en l’àmbit de la salut i social atorgada a la Fundació Privada Oncolliga, i minorar-lo de 2.500,00 € 
a 1.411,31 € 

386 10/09/2019 Gestió econòmica 2019/2661  

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa 
Fixa 
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387 10/09/2019 Gestió econòmica 2019/2662  

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa 
Fixa 

388 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/0732  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Xavier Sarsanedas i 
Trias durant el mes d’agost de 2019 

389 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/1566  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Anna Loste Romero 
durant el mes de juny de 2019 

390 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/1566  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Anna Loste Romero 
durant el mes de maig de 2019 

391 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2464  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Alex Morales Moliner 
durant el mes de maig de 2019 

392 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2464  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Alex Morales Moliner 
durant el mes de juny de 2019 

393 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2465  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Ester Ruiz de 
Morales Casademont durant el mes de juny de 2019 

394 12/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019_2691  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Miquel Obrador i 
Corominas durant el mes d’agost de 2019 

395 16/09/2019 Subvencions 2019/2562  

Decret aprovació de suport econòmic a ajuntaments de la Garrotxa per serveis de salut del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2019. 

396 19/09/2019 Contractació 2019/0020  

Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagaments 
menors per a contractes de subministrament 

397 19/09/2019 Contractació 2019/0021  

Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de pagaments 
menors per a contractes de serveis. 

398 19/09/2019 Subvencions 2019/1058  

Concedir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per les despeses del projecte: Agenda llatinoamericana mundial campanya 
2018-2019, per un import de 10.000,00 € 

399 19/09/2019 Subvencions 2019/2037  

Concedir la bestreta sol.licitada per Cruz Roja Española, per al finançament del projecte L’Alt 
Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible, inclòs dins el programa Benestar i 
Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

400 19/09/2019 Subvencions 2019/2061  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del Programa 
d’atenció a les persones en situació de pobresa, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 
2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

401 19/09/2019 Subvencions 2019/2063  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa Fem 
xarxa!, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de 
l’import atorgat 
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402 19/09/2019 Subvencions 2019/2064  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa 
Dinàmiques participatives per a l’abordatge dels condicionants socials de la salut de les famílies 
en situación de vulnerabilitat, per la comarca de la Selva, inclòs dins el programa benestar i 
Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

403 19/09/2019 Subvencions 2019/2065  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa 
Benestar i Comunitat Lloret de Mar, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, 
corresponent al 30% de l’import atorgat 

404 19/09/2019 Subvencions 2019/2066  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa 
Promovent el benestar per a les famílies vulnerables del Pla de l’Estany inclòs dins el programa 
Benestar i Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

405 19/09/2019 Subvencions 2019/2203  

Concedir la bestreta sol.licitada per Associació Ranura, per al finançament del projecte Projecte 
Zona Vip, Acompanyament terapèutic a joves immigrants i formació documents, inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

406 19/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2664  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0043 de la senyora 
Paz Horas 

407 19/09/2019 Gestió econòmica 2019/2680  

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa 
Fixa. 

408 19/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2694  

Decret d’aprovació de despeses relatives al conveni de cooperació educativa amb la Universitat 
de Girona per a les pràctiques acadèmiques de l’estudiant Laia Puig 

409 19/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2695  

Decret d’aprovació de despeses relatives al conveni de cooperació educativa amb la Universitat 
de Girona per a les pràctiques acadèmiques de l’estudiant Mariona Gudayol 

410 19/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2696  

Decret d’aprovació de despeses relatives al conveni de cooperació educativa amb la Universitat 
de Girona per a les pràctiques acadèmiques de l’estudiant Pol Faya 

411 19/09/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2697  

Decret d’aprovació de les despeses relatives al conveni de cooperació educativa amb la 
Universitat de Girona per a les pràctiques acadèmiques de l’estudiant Anna Macau 

412 24/09/2019 Subvencions 2019/1344  

Concedir al Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del 
projecte Centre Recursos pau i Solidaritat, per un import de quinze mil euros (15.000,00 €) 

413 24/09/2019 Subvencions 2019/2067  

Concedir la bestreta sol.licitada per Càritas Diocesanas, per al finançament del programa 
Benestar i Comunitat al Ripollès inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, 
corresponent al 30% de l’import atorgat 

414 24/09/2019 Subvencions 2019/2145  

Concedir la bestreta sol.licitada per Cruz Roja Española, de la Selva, per al finançament del 
Projecte de la Selva (Ajuntament de Blanes i taula de petits municipis de la Selva), inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 
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415 24/09/2019 Subvencions 2019/2316  

Concedir a la Fundació Privada Oncolliga Girona, una subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del projecte Servei 
drenatge limfàtic, per un import de 10.000,00 € 

416 24/09/2019 Contractació 2019/2717  

Adjudicar a Alexandre Maset Castelló, el contracte menor del servei de formació de claustre 
sobre gestió de conflictes per centres que participen en el programa “Sigues tu”, per un import 
màxim de 5.720,16 € exempt d’IVA. 

417 25/09/2019 Contractació 2013/0818  

Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis necessaris per al desenvolupament 
del programa Pt07 “Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de les platges” del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut i de retorn de la garantia definitiva a l’empresa Labaqua, SA. 

418 25/09/2019 Contractació 2014/0871  

Decret relatiu a l’aprovació de la liquidació del contracte de subministrament per sistema de 
rènting de sis vehicles nous destinats al parc mòbil de Dipsalut i de retorn de la garantia 
definitiva a l’empresa Banco Santander, SA. 

419 25/09/2019 Contractació 2015/1756  

Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis necessaris per al desenvolupament 
del programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà 
(Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04), del 
catàleg de serveis de Dipsalut, i de retorn de la garantia definitiva a l’empresa Companyia 
General d’Aigües de Catalunya, S.A. i General de Analisis de Materiales y Servicios, S.L., Unión 
Temporal de Empresas (UTE SALUT GIRONA). 

420 25/09/2019 Contractació 2015/1817 
Decret d’aprovació de la liquidació del contracte mixt de subministrament i servei de gestió 
integral del programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” (Pm08), del catàleg de serveis de 
Dipsalut 

421 25/09/2019 Subvencions 2019/2321  

Concedir a l’Associació Genera, amb NIF G63156541, una subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses del projecte Integras, 
per a l’any 2019, per un import de 36.000,00 € 

422 25/09/2019 Subvencions 2019/2516  

Concedir a l’Ajuntament de Sarrià de Ter, la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar estudis tècnics en 
temes acústics i odorífics referent a la problemàtica veïnal originada pel sorolls i pudors de la 
fàbrica Paperera de Sarrià SA per un import de 20.000,00 € 

423 30/09/2019 Subvencions 2015/0847  

Decret d’incoació del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà pel finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables. 

424 30/09/2019 Subvencions 2015/0921  

Decret d’incoació del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel finançament d’activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables. 
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425 30/09/2019 Subvencions 2018/0451  

Modificar l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del projecte 
Elaboració del Pla Municipal de Salut a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i minorar-lo de 
20.000,00 € a 4.379,76 € 

426 30/09/2019 Subvencions 2018/1406  

Revocar la subvenció a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, d’acord amb l’article 33 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha esmenat el 
certificat de finançament integrat al compte justificatiu. 

427 30/09/2019 Subvencions 2018/1535  

Revocar la subvenció a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
demarcació de Girona concedida a l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí,  d’acord amb 
l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha 
esmenat el certificat de finançament integrat al compte justificatiu. 
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3. Expedient 2019/2646/G010101 – Proposta de modificació de la Relació de llocs 
de treball per al 2020 
 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2019/10, que té 
lloc el 17 de setembre de 2019, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de 
la Plantilla i de la Relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2020. 
 
Revisada la documentació aprovada, de manera prèvia al seu enviament a la 
Diputació per a la seva incorporació a la Plantilla i la Relació de llocs de treball del 
grup institucional per part del Ple de la Corporació, es comprova que els imports dels 
complements específics, factors de dedicació i retribució de la Gerència s’han 
incrementat en un 0,25%, de conformitat amb el que estableix 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, més un 2% addicional en previsió de futurs 
increments retributius. 
 
No obstant això, atès que no es preveu que abans de l’inici de l’any 2020 pugui haver-
se aprovat la Llei general de pressupostos per al 2020 o alguna altra norma que faci 
efectius increments retributius per al personal al servei del sector públic, és prudent no 
aplicar aquesta previsió als imports reflectits en la Relació de llocs de treball. 
 
En aquest sentit, es proposa modificar la Relació de llocs de treball de Dipsalut per al 
2020 aprovada pel Consell Rector en data 17 de setembre per tal que reflecteixi de 
manera exclusiva les retribucions del personal que es deriven de la normativa vigent. 
 
A la vista de l’informe previ de la Gerència i dels Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, a proposta de la Presidència i en ús de les atribucions que li 
confereixen els Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de 
la vocal senyora Sílvia Paneque i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar la Relació de llocs de treball aprovada pel Consell Rector de Dipsalut 
en la sessió ordinària número 2019/10, que té lloc el 17 de setembre de 2019, d’acord 
amb el nou document que s’adjunta com a annex. 
 
Segon. Trametre aquesta modificació al Ple de la Diputació, junt amb la plantilla 
aprovada en data 17 de setembre, per a la seva aprovació definitiva.. 
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Annex: Relació de llocs de treball (RLT) 2020 
 

Govern i relacions institucionals 

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

dedicació (**)  
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 govern 1 13 7.767,39 € 
 C2 C F 4.999,29 € MD 

 
Vacant 

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

 
A extingir 

Secció d'Acció social i cooperació internacional 
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 
Observatori social i de salut (OSS) 
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 

Auxiliar administratiu/iva PECT 1 13 7.767,39 € 
 C2 C L    

Conjuntural / Vacant 

 
            

Serveis jurídics, econòmics i d'organització 

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

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

Localitat Observacions 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.130,62 €  A2 C F    
Conjuntural / Vacant 

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 
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Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació 

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

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 
  

Coordinador/a tècnic/a de sistemes 
d'informació 1 26 15.935,31 € 

 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 

            
Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones 

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

dedicació (**)  Localitat Observacions 

Cap de servei de Promoció de la 
salut, benestar i atenció a les 
persones 

1 28 23.826,96 € 
 A1 C F 6.040,42 € MD 

  

Coordinador/a de programes de 
suport econòmic 1 26 15.935,31 € 

 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 15.935,31 € 

 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 / 5 vacant 

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

Localitat Observacions 

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 

 

Salut ambiental 

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

dedicació (**)  
Localitat Observacions 

Cap de servei de Salut ambiental 1 28 23.826,96 € 
 A1 C F 9.908,08 € IDE 

  
Responsable adjunt/a de salut 
ambiental 1 26 19.227,61 € 

 A1 C F     
Coordinador/a tècnic/a 
d'avaluació i acció de salut 
pública al territori 

1 26 15.935,31 € 
 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 / 
7 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 Concurs F Funcionari 

 CD Complement de destí JE Jornada especial 

 CE Complement específic L Laboral 

 D Directiu professional LD Lliure designació 

 IDE Incompatibilitat / Dedicació 
exclusiva MD Major dedicació 

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

 (**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals 
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4. Expedient 2019/2379/F010200 – Proposta de modificació del pressupost per al 
2020 

 
L’article 162 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 (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
 
a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 
capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles 
162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les administracions 
públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període 
mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
pública i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 
L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels pressupostos i les 
seves modificacions d’acord amb les respectives bases d’execució del pressupost de 
la Diputació de Girona. 
 
El Consell Rector de Dipsalut en data 17 de setembre de 2019 aprova provisionalment 
el pressupost de Dipsalut amb la següent distribució: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
Cap. Descripció Import % 
1 Despeses de personal 2.894.836,44 20,20 
2 Despeses en béns corrents 4.878.344,37 34,04 
3 Despeses financeres 0,00 0,00 
4 Transferències corrents 5.851.190,19 40,83 
5 Fons de contingència 0,00 0,00 
A.1. Total despeses corrents 13.624.371,00 95,07 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
Cap. Descripció Import % 
6 Inversions reals 211.000,00 1,47 
7 Transferències de capital 480.000,00 3,35 
A.2. Total despeses de capital 691.000,00 4,82 
A. Total despeses no financeres 14.315.371,00 99,90 
8 Actius financers 15.000,00 0,10 
9 Passius financers 0,00 0,00 
B. Total despeses financeres  15.000,00 0,10 
TOTAL DESPESES (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Cap. Descripció Import % 
1 Impostos directes 0,00 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 0,00 
3 Taxes, preus públics i altres 183.830,00 1,28 
4 Transferències corrents 14.131.041,00 98,61 
5 Ingressos patrimonials 500,00 0,00 
A.1. Total ingressos corrents 14.315.371,00 99,90 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 
A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 

A. Total ingressos no financers 14.315.371,00 99,90 
8 Actius financers 15.000,00 0,10 
9 Passius financers 0,00 0,00 
B. Total ingressos financers 15.000,00 0,10 

TOTAL INGRESSOS (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 
Una vegada aprovat l’expedient de pressupost s’ha detectat que el repartiment de la 
previsió de l’increment salarial que dictamina la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’exercici 2020, no s’havia distribuït adequadament entre les aplicacions 
pressupostàries de despesa de Capítol I, malgrat aquest fet no afecta a l’import total 
aprovat de despesa. 
 
Per tot això,  és necessari modificar els següent annexes que conté l’expedient 
d’elaboració del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona per a l’exercici 2020: 
 
2. Estat d’ingressos i despeses 
 
4.2.2. Relació de llocs de treball. 
4.2.3. Relació valorada de llocs de treball. 
4.2.4. Resum dotació de plantilla i retribucions. 
4.5. Informe econòmic-financer de la proposta de pressupost. 
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Per tot el que s’exposa, vistos els annexos i la documentació complementària que 
conté l’expedient de modificació del pressupost de l’Organisme per a l’exercici 2020 i 
en compliment del que disposa l’article 15 dels Estatuts, el Consell Rector aprova, amb 
l’abstenció de la vocal senyora Sílvia Paneque i el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, pel que fa a la forma de 
distribució en aplicacions del capítol 1 i als annexes següents, que acompanyen 
aquesta resolució:  
 

2. Estat d’ingressos i despeses. 
4.2.2. Relació de llocs de treball per a l’exercici. 
4.2.3. Relació valorada de llocs de treball per a l’exercici. 
4.2.4. Resum dotació de plantilla i retribucions. 
4.5. Informe econòmic-financer de la proposta de pressupost. 

 
Segon. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la proposta del 
pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona  per a 
l’exercici 2020, amb les modificacions objecte del present acord. 
 
Tercer. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020 a la Diputació de Girona per tal que 
s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot seguit es 
detalla: 
 

2. Estats d’ingressos i despeses. 
4. Documentació complementària: 
4.2. Annex de personal. 
4.5. Informe econòmic-financer. 

 
 
5. Expedient 2019/2852/D030100 – Proposta d’aprovació del Programa anual 

d’actuació (PAA) del Catàleg de serveis de Dipsalut de 2020 
 
El Consell Rector aprova, en la sessió ordinària número 2018/10, que té lloc el 23 
d’octubre de 2018, el Catàleg de Serveis de Dipsalut de 2019 i el Programa anual 
d’actuació que l’acompanya. El Programa anual d’actuació recull els períodes de 
sol·licitud i de desenvolupament dels programes que ofereix Dipsalut en matèria de 
salut pública, de polítiques de promoció de la salut i d’acció social, per tal de donar 
cobertura a les diferents competències municipals en aquests àmbits.  
 
L’article 8 dels Estatuts de Dipsalut estableix que el Consell Rector és l’òrgan que 
assumeix el govern, la direcció superior i l’alta orientació i fixació de les grans línies 
d’actuació de l’Organisme. Per la seva banda, l’article 10 dels Estatuts esmentats 
estableix que correspon a aquest òrgan aprovar el programa d’actuació de 
l’Organisme. 
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L’article 18 dels Estatuts de Dipsalut estableix que correspon a la Presidència formar 
l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans 
col·legiats. En concordança amb el que estableix l’article 14.2 dels Estatuts de 
Dipsalut, el Decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019 
delega la Presidència de l’Organisme, amb les funcions que estableix l’article 15 dels 
Estatuts, en la diputada senyora Maria Puig i Ferrer, vocal del Consell Rector de 
Dipsalut segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona. 
 
L’article 18 dels Estatuts de Dipsalut estableix que la Gerència és l’òrgan  
d’administració  que  assumeix  la  gestió econòmica administrativa de l’Organisme. 
L’article 19 dels Estatuts estableix, entre d’altres, que serà competència de la Gerència  
col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les 
sessions del Consell Rector. 
 
Atès que s’ha d’aprovar del Programa anual d’actuació de Dipsalut per a l’any 2020, i a 
la vista del que s’ha exposat, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal 
senyora Sílvia Paneque i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2020 que acompanyarà el 
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar en l’expedient 
administratiu corresponent. 
 
Segon. Delegar en la Gerència de Dipsalut l’acceptació, quan sigui necessari, de les 
sol·licituds dels Ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes que 
recollirà el Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de 
finalització de cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, si escau, 
segons la disponibilitat de recursos. 
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Annex 1 
 
Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2020 
 
Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes 
 

SALUT AMBIENTAL 
PERÍODE DE SOL·LICITUD PERÍODE D'ACTUACIONS 

DEL PROGRAMA 

DATA INICI DATA 
FINALITZACIÓ DATA INICI DATA 

FINALITZACIÓ 
Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a 
la transmissió de legionel·losi- Pt01 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de 
transmissió de legionel·losi- Pt02 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 

Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments 
d'aigua de consum humà- Pt03 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 

Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del 
consumidor- Pt04 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 

Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic- 
Pt05 03/03/2020 02/04/2020 08/06/2020 31/12/2020 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús 
públic de titularitat i/o de gestió municipal- Pt06 03/03/2020 02/04/2020 02/01/2020 31/12/2020 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges- Pt07 03/03/2020 02/04/2020 08/06/2020 31/12/2020 
Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges- Pt08 Segons convocatòria Psubv Psubv 

Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de piscines ús públic- Pt15 Segons convocatòria Psubv Psubv 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils- 
Pt09 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 
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Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes- Pt10 Segons convocatòria Psubv Psubv 

Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del 
mosquit tigre (Aedes albopictus)- Pt11 03/12/2019 

Període de 
vigència del 

Catàleg 
02/01/2020 31/12/2020 

Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de 
simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà- Pt12 No requereix sol·licitud 02/01/2020 31/12/2020 

Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris 
de competència municipal- Pt13 03/12/2019 

Període de 
vigència del 

Catàleg 
02/01/2020 31/12/2020 

Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
protecció de la salut- Pt14 03/12/2019 

Període de 
vigència del 

Catàleg 
02/01/2020 31/12/2020 

PROMOCIÓ DE LA SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES 
PERSONES 

  
 

Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables- Pm01 03/12/2019 19/12/2019 02/01/2020 31/12/2020 
Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al 
municipi- Pm04 No requereix sol·licitud 02/01/2020 31/12/2020 

Programa "Girona, territori cardioprotegit"- Pm05 03/12/2019 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
02/01/2020 31/12/2020 

Millora de les condicions i estils de vida- Pm07 Segons convocatòria Psubv Psubv 
Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut- Pm08 05/05/2020 10/07/2020 01/09/2020 13/07/2020 
Programa "Benestar i Comunitat"- Pm10 Segons convocatòria Psubv Psubv 
Programa de suport econòmic per a consultoris locals- Pm13 Segons convocatòria Psubv Psubv 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

Programa de servei local de teleassistència domiciliària- Pm12 Segons conveni de prestació 
del servei 02/01/2020 31/12/2020 

Programa de suport econòmic per centres municipals  Pm14 Segons convocatòria Psubv Psubv 
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6. Expedient 2019/2228/A050200 – Proposta de modificació de les Ordenances 
fiscals de Dipsalut 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2009/2, de 7 de maig de 2009, va 
acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de les seves ordenances 
fiscals reguladores de la imposició de taxes per serveis efectuats.  
 
Les ordenances objecte d’aprovació van ser la número 19 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), 20 (Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i 21 (Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres 
infantils). 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació va aprovar aquests acords en la sessió ordinària 
del 19 de maig de 2009. 
 
Després de 3  modificacions de les ordenances aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió ordinària de 16 d’octubre de 2012, de 17 de juny de 2014 i 15 de 
novembre de 2016 respectivament, i d’acord a l’informe tècnic de data 1 d’octubre de 
2019, és del tot necessari dur a terme la modificació del redactat de les Ordenances 
fiscals vigents de Dipsalut. 
 
Atesa la memòria de la Gerència de 1 d’octubre de 2019, on es justifica la necessitat 
d’una nova modificació, en aquest cas de la redacció de les 3 ordenances, en 
referència a alguns dels seus articles per tal d’adaptar especialment el règim de ingrés 
i gestió de la taxa resultant (article 6) i a la vegada per tal de fer ajustos de menys calat 
en els articles 3, 4 i 5, referents a la concreció dels subjectes passius i a la quota 
tributària en el cas dels articles 3 i 4 i a un canvi formal en el cas de l’article 5. 
 
Atesos els articles 16, 17 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals i atès que l’article 10.10 dels Estatuts 
de Dipsalut atribueix al Consell Rector la competència de proposar l’aprovació de les 
taxes que hagi de percebre l’organisme, a proposta de la Presidència, el Consell 
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals, número 19 reguladora de la 
taxa  per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per 
a la transmissió de legionel·losi, número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat 
municipal i número 21 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils; en referència a alguns dels seus 
articles per tal d’adaptar especialment el règim d’ingrés i gestió de la taxa resultant 
(article 6) i a la vegada per tal de fer ajustos de menys calat en els articles 4, 4 i 5, 
referents a la concreció dels subjectes passius i a la quota tributària en el cas dels 
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articles 3 i 4 i a un canvi formal en el cas de l’article 5, i de conformitat amb els termes 
que s’indiquen a continuació:  
 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa  per a la prestació del servei de 
gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
On diu: 
 
“3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que 
sol·licitin la prestació del servei que integra el fet imposable.” 
 
Ha de dir: 
 
“Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les entitats locals que 
sol·licitin la prestació del servei que integra el fet imposable.”  
 
Article 4. Quota tributària  
 
On diu: 
 
“4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en 
compte el nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en 
compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades. 
 
4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la 
tarifa bàsica (quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre 
d’actuacions indicat en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat 
nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de l’annex de 
tarifes). 
 
4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la 
tarifa bàsica (quadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre 
d’actuacions indicat en el quadre 2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat 
nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 2.2. de l’annex de 
tarifes). 
 
4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de 
pagar una tarifa de 300 € per cadascuna de les actuacions que s’hagin de 
realitzar.” 
 
Ha de dir: 
 
“4.1. L’import de la quota tributària és el resultat d’aplicar una tarifa bàsica que té 
en compte el nombre d’habitants del municipi, i, en el seu cas, una tarifa 
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addicional que té en compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre 
d’actuacions realitzades.  
 
4.2. Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la 
tarifa bàsica (quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre 
d’actuacions indicat en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat 
nombre, s’afegirà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de l’annex de tarifes).  
 
4.3. Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la 
tarifa bàsica (quadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre 
d’actuacions indicat en el quadre 2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat 
nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 2.2. de l’annex de 
tarifes).  
 
4.4. En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de 
pagar una tarifa de 300 € per cadascuna de les actuacions que s’hagin de 
realitzar.” 
 
Article 5. Meritació  
 
On diu: 
 
“5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Ha de dir: 
 
“Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Article 6. Règim d’ingrés i gestió  
 
On diu: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, 
s’ingressarà en règim d’autoliquidació. 
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.” 
 
Ha de dir: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes s’ingressarà en règim 
d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de sol·licitud 
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del servei o de l’activitat que constitueixen el fet imposable, o des de la 
comunicació del deute regulat a l’apartat 4 de l’article 4 d’aquestes ordenances.  
 
Es posarà a l’abast dels subjectes passius el model normalitzat d’autoliquidació, 
al qual s’acompanyaran els documents necessaris per poder comprovar la quota 
tributària autoliquidada.  
 
6.3. De la liquidació definitiva que pot practicar l’administració, se’n derivarà la 
quota complementària a ingressar o bé la devolució d’ofici, segons correspongui. 
Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives en el cas de 
no practicar-se aquestes.  
 
En el cas que es practiqui la liquidació per part de l’administració, s’haurà de 
notificar a l’obligat al pagament, atorgant-li els terminis de pagament que 
estableix l’article 62 de la Llei general tributària.” 
 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
gestió i control de les xarxes d’abastament d’aigua de gestió municipal  
 
Article 5. Meritació  
 
On diu: 
 
“5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Ha de dir: 
 
“Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Article 6. Règim d’ingrés i gestió  
 
On diu: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, 
s’ingressarà en règim d’autoliquidació. 
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.” 
 
Ha de dir: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes s’ingressarà en règim 
d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de sol·licitud 
del servei o de l’activitat que constitueixen el fet imposable.  
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Es posarà a l’abast dels subjectes passius el model normalitzat d’autoliquidació, 
al qual s’acompanyaran els documents necessaris per poder comprovar la quota 
tributària autoliquidada.  
 
6.3. De la liquidació definitiva que pot practicar l’administració, se’n derivarà la 
quota complementària a ingressar o bé la devolució d’ofici, segons correspongui. 
Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives en el cas de 
no practicar-se aquestes.  
 
En el cas que es practiqui la liquidació per part de l’administració, s’haurà de 
notificar a l’obligat al pagament, atorgant-li els terminis de pagament que 
estableix l’article 62 de la Llei general tributària.” 
 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 
gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
On diu: 
 
“3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que 
sol·licitin la prestació del servei que integra el fet imposable.” 
 
Ha de dir: 
 
“Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les 
agrupacions de municipis o consorcis gestors de l’abastament d’aigua i que 
sol·licitin la prestació del servei que integra el fet imposable.” 
 
Article 4. Quota tributària  
 
On diu: 
 
“4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en 
compte el nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en 
compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.” 
 
Ha de dir: 
 
“4.1. L’import de la quota tributària és el resultat d’aplicar una tarifa bàsica que té 
en compte el nombre d’habitants del municipi, i, en el seu cas, una tarifa 
addicional que té en compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre 
d’actuacions realitzades.”  
 
Article 5. Meritació  
 
On diu: 
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“5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Ha de dir: 
 
“Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la 
prestació del servei o de la realització de l’activitat.” 
 
Article 6. Règim d’ingrés i gestió  
 
On diu: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, 
s’ingressarà en règim d’autoliquidació. 
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.” 
 
Ha de dir: 
 
“6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes s’ingressarà en règim 
d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a 
l’autoliquidació en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de sol·licitud 
del servei o de l’activitat que constitueixen el fet imposable.  
 
Es posarà a l’abast dels subjectes passius el model normalitzat d’autoliquidació, 
al qual s’acompanyaran els documents necessaris per poder comprovar la quota 
tributària autoliquidada.  
 
6.3. De la liquidació definitiva que pot practicar l’administració, se’n derivarà la 
quota complementària a ingressar o bé la devolució d’ofici, segons correspongui. 
Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives en el cas de 
no practicar-se aquestes.  
 
En el cas que es practiqui la liquidació per part de l’administració, s’haurà de 
notificar a l’obligat al pagament, atorgant-li els terminis de pagament que 
estableix l’article 62 de la Llei general tributària.” 

 
Segon. Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, el tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de 
Dipsalut i en un diari de major difusió als efectes que els interessats puguin examinar 
els expedients i formular les reclamacions que considerin adients. 
 
Tercer. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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7. Expedient 2018/2249/D050601 - Proposta d’aprovació de la modificació del 

responsable del contracte del servei de suport als centres educatius 
participants en el programa "Sigues tu" 

 
En data 15 d’octubre de 2018, el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les persones de Dipsalut va emetre informe on justificava la necessitat de 
contractar el servei de suport als centres educatius participants en el programa 
"Sigues tu", així com la proposta per iniciar l’expedient de licitació, per un import 
màxim de DOS MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.208.943,20 €), IVA no inclòs, per un termini de quatre 
anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, reunit en sessió ordinària número 2018/10, en data 23 
d’octubre de 2018, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte 
de referència. Així mateix, declarava que la forma d’adjudicació escollida per a 
seleccionar el contractista és el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Als efectes de l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) i d’acord amb la clàusula cinquena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, en el contracte es designa com a persona responsable del 
contracte per part de Dipsalut, al cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les persones, amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la 
prestació contractada i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a 
aquesta finalitat. 
 
Un cop tramitat el procediment, en data 22 de gener de 2019 el Consell Rector de 
Dipsalut, reunit en sessió ordinària número 2019/01 va adjudicar el contracte 
referenciat a la Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, per un import 
màxim de dos milions dos-cents vuit mil nou-cents quaranta-tres euros amb vint 
cèntims (2.208.943,20 €), IVA exempt, amb els preus unitaris oferts a la seva proposta 
i per un termini d’execució de quatre anys sense possibilitat de pròrroga, atès que al 
ser un contracte de tracte successiu, l’import d’adjudicació coincidirà amb el 
pressupost de licitació. Alhora i en el pacte cinquè del mateix acord, el Consell Rector 
de Dipsalut va designar com a persones responsables del contracte el Sr. Pau Batlle i 
Amat, així com a dos tècnics de la mateixa àrea. 
 
Posteriorment el dia 18 de febrer de 2019, es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte. 
 
Des de l’1 de setembre de 2019 l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a 
les persones de Dipsalut té com a cap de l’àrea la Sra. Maria Estrada, de manera que 
es fa necessari modificar l’acord del Consell Rector, en el sentit de modificar el 
responsable del contracte referenciat. 
 
Aquesta modificació en cap cas es pot considerar com a essencial atès que no afecta 
al contingut de les prestacions del contracte ni al seu import i obeeix a qüestions 
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d’interès intern que no repercuteixen en el desenvolupament del contracte. 
 
Vista la proposta favorable, emesa pel responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
Organització i la gerent de Dipsalut, en data 2 d’octubre de 2019. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors i en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 
li corresponen, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el responsable del contracte del servei de suport als centres 
educatius participants en el programa "Sigues tu", d’acord amb l’article 62 de la LCSP i 
la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars, en el sentit de 
designar a la cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones 
de Dipsalut, la Sra. Maria Estrada i substituir l’actual responsable del contracte, el Sr. 
Pau Batlle i Amat, amb efectes a partir del dia següent a l’aprovació del present acord. 
 
Segon. Traslladar l’acord a l’empresa adjudicatària. 
 

 
8. Expedient 2015/312/X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 

pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència a la 
Universitat de Girona per al finançament del Pla estratègic 2015-2018, 
anualitat 2017 (SAE 2015/2) 

 
El Consell rector, en la sessió ordinària 2015/01, de 27 de gener de 2015, va aprovar 
el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per al finançament del Pla estratègic 
2015-2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut, amb una aportació econòmica per 
part de Dipsalut de tres-cents quaranta mil euros (340.000,00 € ), repartits per les 
quatre anualitats: 2015, 2016, 2017 i 2018, signat el 2 d’abril de 2015. 
 
El 4 d’agost de 2015, es va signar l’addenda al conveni esmentat en la qual es 
modificaven els pactes primer i segon del conveni, quedant l’aportació de Dipsalut en 
la quantitat de tres-cents setanta mil euros (370.000,00 € ), amb una nova distribució 
econòmica per cadascuna de les anualitats. 
 
El 7 de juny de 2017, la Universitat de Girona va presentar una sol·licitud demanant 
una addenda al Conveni de col·laboració per l’anualitat 2017, per ampliar la dotació 
prevista per Dipsalut  en cinquanta mil euros (50.000,00 €), per poder donar  impuls  
en termes d’innovació i avaluació, que són accions relacionades amb el 
desenvolupament del Pla Estratègic.  
 
El Consell Rector de Dipsalut, per acord de 4 de juliol de 2017, va adoptar ampliar la 
dotació prevista per Dipsalut en cinquanta mil euros (50.000,00 €), per l’anualitat de 
2017 modificant els punts primer, segon i sisè del conveni de col·laboració i va aprovar 
la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del conveni de 
col·laboració esmentat, 4/3110/45390 Programa foment organismes públics 
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dependents C.A, per l’aplicació 1/3110/45390 A la Universitat de Girona- Càtedra de 
Promoció de la Salut per les dotacions previstes per les anualitats 2017 i 2018 . 
 
El 21 de desembre de 2017, es va signar l’addenda al conveni esmentat, on es va 
concedir l’import addicional de cinquanta mil euros (50.000,00 €) per l’anualitat 2017, 
que conjuntament amb el ja previst feia un total de cent trenta-cinc mil euros 
(135.000,00 €). 
 
El 31 de gener de 2018 (RE 18/1144), la Universitat de Girona presenta una sol·licitud 
de pròrroga d’un mes del termini de presentació de la justificació, atès que el termini 
màxim per justificar l’anualitat 2017 finalitzava el 8 de febrer. 
 
El 5 de març de 2018 (RE 18/1992), la Universitat de Girona presenta el compte 
justificatiu relatiu a la subvenció per l’anualitat 2017, dins del termini d’un mes concedit 
amb la pròrroga. 
 
Un cop revisada la documentació justificativa presentada i d’acord amb l’informe de 
Gerència, de data 16 de març de 2018, l’import correctament justificat de cent trenta-
quatre mil euros amb noranta-cinc cèntims (134.000,95 €) és inferior al determinat com 
a base subvencionable fixada en l’addenda, de cent trenta-cinc mil euros (135.000,00 
€) i, per tant, es proposa la minoració de l’import de la subvenció concedida. 
 
En el certificat de finançament, el càlcul de la Universitat de Girona coincideix amb la 
minoració que correspon aplicar el percentatge del 100,00 % a la nova base 
subvencionable justificada, quedant, per tant, l’import en cent trenta-quatre mil euros 
amb noranta-cinc cèntims (134.000,95 €). 
 
Vist l’informe de Gerència i que la Universitat accepta la minoració de l’import concedit, 
el 31 de març de 2018 la Presidència de Dipsalut signa el decret de la minoració de 
l’import de la subvenció. 
 
El beneficiari va justificar correctament la subvenció dins del termini, però per motius 
diversos l’operació comptable per reconèixer l’obligació de pagament no es va efectuar 
abans del tancament de l’exercici 2018. 
 
Així a data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import total de cent 
trenta-quatre mil euros amb noranta-cinc cèntims (134.000,95 €) i realitzar el 
pagament corresponent de la subvenció atorgada a la Universitat de Girona, per 
l’anualitat 2017, segons l’expedient 2015/312. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
 
Atès que els acords de Consell Rector de Dipsalut, de 27 de gener de 2015, en la 
sessió 2015/01, i el del 4 de juliol de 2017, en la sessió ordinària núm.2017/10 
imputaven la subvenció de vuitanta-cinc mil euros (85.000,00) € i cinquanta mil euros 
(50.000,00 €) addicionals, respectivament, amb càrrec a una aplicació del pressupost 
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de l’exercici 2017, no és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit 
procedents d’aquell any en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
Les circumstàncies esmentades als antecedents comporten una modificació dels 
acords de Consell Rector de Dipsalut, presos en la sessió 2015/01, de 27 de gener de 
2015 i el de la sessió ordinària 2017/10, de 4 de juliol de 2017, pel que la competència 
per aprovar la modificació correspon també al Consell Rector de Dipsalut. 
Vist l’informe proposta emès per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 25 de setembre de  2019, en què es proposa la 
modificació parcial dels acords de Consell Rector de Dipsalut, presos en la sessió 
2015/01, de 27 de gener de 2015 i el de la sessió ordinària 2017/10, de 4 de juliol de 
2017,en relació amb l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la 
despesa en l’any 2019 i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament 
corresponent de la subvenció atorgada al beneficiari. 
 
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la subvenció aprovada pel Consell Rector en les 
sessions 2015/01, de 27 de gener de 2015 i 2017/10, de 4 de juliol de 2017, en què 
aproven la concessió de la subvenció per l’anualitat 2017 i una ampliació de la dotació 
prevista, respectivament, pel que fa a l’aplicació on s’imputa la despesa de l’aplicació 
pressupostària, de manera que l’import de cent trenta-quatre mil euros amb noranta-
cinc cèntims (134.000,95 €) corresponent a l’anualitat 2017, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Aplicació pressupostària 2017 Aplicació pressupostària  2019 Import 

A la Universitat 
de Girona- 
Càtedra de 
Promoció de la 
Salut 

 
1/3110/45390 

 

Subvencions a societats 
mercantils, EPE i altres 
organismes públics 
dependents de les 
comunitats autònomes 

4/3110/45390 134.000,95 € 

Total 134.000,95 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de cent trenta-quatre mil euros amb noranta-cinc 
cèntims (134.000,95 €), amb càrrec a l’ aplicació pressupostària del pressupost 2019 
següent: 
 

Aplicació  Expedient Tercer 
 

Subvencions a societats 
mercantils, EPE i altres 
organismes públics 
dependents de les comunitats 
autònomes 

4/3110/45390 2015/312 Universitat de 
Girona 134.000,95€ 

Total 134.000,95 € 
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Tercer. Comunicar el corresponent acord a Comptabilitat i a Intervenció i, als efectes 
de realitzar les anotacions comptables pertinents. 

 
 

9. Expedient 2015/401/X0101 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Banyoles per a realitzar mesures de control de la 
població de gavià argentat a les aigües de l’estany de Banyoles i per fer un 
estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 
l’Estany per a l’any 2017 (SAE 2015/3) 

 
El Consell Rector, en la sessió ordinària número 4, de 31 de març de 2015, va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament de Banyoles, amb 
CIF núm. P1701600G, per a dur a terme mesures de control de la població de gavià 
argentat a les aigües de l’estany de Banyoles i fer un estudi de la relació de la 
presència de gavians en la qualitat de les aigües de l’Estany durant els anys 2015, 
2016 i 2017. EL conveni és signat el 4 de maig de 2015. 
 
Al pacte segon del conveni Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament 
amb l’Ajuntament de Banyoles perquè pugui acomplir els objectius de l’esmentat 
conveni mitjançant l'aportació econòmica de seixanta mil euros (60.000,00 euros), 
que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost presentat 
(81.000,00 euros), repartida en tres anualitats, d’un import de 20.000,00 € 
cadascuna per als anys 2015, 2016 i 2017. 
 
El 12 de febrer de 2018, el president de Dipsalut signa el decret de minoració de 
l’import de la subvenció corresponent a l’anualitat 2017, atès que l’import justificat per 
l’Ajuntament de Banyoles és inferior a la base subvencionable fixada en l’acord de 
concessió, d’acord amb l’art. 30 de l’Ordenança general de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’informe tècnic, de 23 de setembre de 2019, del cap de l’Àrea de Salut Ambiental, 
on exposa que per motius diversos està pendent de reconèixer l’obligació de 
pagament de la subvenció esmentada i no es va efectuar abans del tancament de 
l’exercici 2018, malgrat el beneficiari ha justificat la subvenció dins del termini.  
 
Així a data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import total de dinou 
mil setanta-cinc euros amb disset cèntims (19.075,17 €) i realitzar el pagament 
corresponent de la subvenció atorgada a l’ajuntament relacionat tot seguit: 
 

Expedient Tercer  
2015/401 Ajuntament de Banyoles 19.075,17 € 

Total 19.075,17 € 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
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Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 4, de 31 de març 
de 2015, imputava la subvenció amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 
2017, no és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents 
d’aquell any en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
L’aplicació pressupostària prevista en el conveni per a la subvenció corresponent a  
l’anualitat del 2017, era la següent:  
 

 Aplicació 
pressupostària 

Programa de foment 
municipal Protecció 5/3110/46200 

 
En el pressupost del 2019, no existeix la mateixa aplicació pressupostària que estava 
prevista l’any 2017, a la qual caldria imputar l’obligació i el pagament, per aquest motiu 
es considera adient que la despesa s’imputi en l’aplicació pressupostària del 
pressupost del 2019 següent, on existeix crèdit suficient per vinculació i que alhora 
s’estima adequada per aquesta finalitat: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Programa econòmic lluita i 
control de plagues 5/3110/46202 

 
Atès que les circumstàncies esmentades comporta una modificació de l’acord del 
Consell Rector de Dipsalut, pres en la sessió ordinària número 4, de 31 de març de 
2015, la competència per aprovar la modificació correspon també al Consell Rector. 
 
Vist l’informe proposta emès per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 25 de setembre de  2019, en què es proposa la 
modificació parcial de l’acord del Consell Rector de 31 de març de 2015 en relació 
amb l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 
2019 i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de la 
subvenció atorgada al beneficiari. 
 
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 4, de 31 de març de 2015, pel que fa a l’aplicació pressupostària on 
s’imputa la despesa, de manera que l’import de dinou mil setanta-cinc euros amb 
disset cèntims (19.075,17€)  s’imputi en l’aplicació pressupostària del pressupost del 
2019, d’acord amb el detall següent: 
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Aplicació pressupostària 2017 Aplicació pressupostària  2019 Import 

Programa de 
foment municipal 5/3110/46200 

Programa 
econòmic lluita i 
control de 
plagues 

5/3110/46202 19.075,17 € 

Total 19.075,17 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de dinou mil setanta-cinc euros amb disset 
cèntims (19.075,17 €), amb càrrec a l’ aplicació pressupostària del pressupost 2019 
següent: 
 

  Expedient Tercer 
 

Programa econòmic 
lluita i control de plagues 5/3110/46202 2015/401 Ajuntament de 

Banyoles 19.075,17 € 

  Total 19.075,17 € 

 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a Comptabilitat i Intervenció, als efectes de 
practicar les anotacions comptables corresponents. 
 
 
10. Expedient 2016/1474/X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 

pressupostària a la qual s’imputa la subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Agrupació Esportiva Micfoobball per al finançament del projecte 
d’organització del torneig de Futbol Base Micfootball per als anys 2016 a 
2019 (SAE 2016/25) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/07, de 5 de juliol de 
2016, va aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Patronat 
de Turisme Girona Costa Brava SA, Dipsalut i l’Agrupació Esportiva MICFootball, amb 
NIF G62989124, per a l’organització del torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean 
International Cup – amb una aportació per part de Dipsalut de trenta-quatre mil euros 
(34.000,00 €) , repartits en quatre anualitats de vuit mil cinc-cents euros ( 8.500,00 €) 
cadascuna que suposa el 3,70 % del pressupost de dos-cents trenta mil euros 
(230.000,00 €). Aquesta actuació està prevista pels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.  
 
El beneficiari va justificar correctament les subvencions corresponents a les anualitats 
de 2016 i 2017, dins del termini, però per motius diversos l’operació comptable per 
reconèixer les obligacions de pagament dels dos exercicis no es van efectuar abans 
del tancament de l’exercici 2017 ni de l’any 2018. 
 
Així a data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import total de disset 
mil euros (17.000,00 €) i realitzar el pagament corresponent de les subvencions 
atorgades a l’Agrupació Esportiva MICFootball, per les anualitats 2016 i 2017 per un 
import de vuit mil cinc-cents euros (8.500,00€) per a cada any, segons l’expedient 
2016/1474. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
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degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/07, de 5 de 
juliol de 2016, imputava les subvencions amb càrrec a les aplicacions del pressupost 
de l’exercici 2016 i 2017, no és possible realitzar una incorporació de romanents de 
crèdit procedents d’aquells anys en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
Atès que les circumstàncies esmentades comporten una modificació de l’acord del 
Consell Rector de Dipsalut, pres en la sessió ordinària número 2016/07, de 5 de juliol 
de 2016, la competència per aprovar la modificació correspon també al Consell Rector. 
 
Vist l’informe proposta emès per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 30 de setembre de  2019, en què es proposa la 
modificació parcial de l’acord del Consell Rector de 5 de juliol de 2016 en relació amb 
l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 2019 
i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de les 
subvencions atorgades al beneficiari. 
 
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb el vot en contra de la vocal senyora 
Laia Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 2016/07, de 5 de juliol de 2016, pel que fa a l’any on s’imputa la 
despesa de l’aplicació pressupostària, de manera que l’import de disset mil euros    
(17.000,00 €) corresponent a les anualitats 2016 i 2017, s’imputi en l’aplicació del 
pressupost de 2019, d’acord amb el detall següent: 
 

Any Aplicació pressupostària Aplicació pressupostària  2019 Import 

2016 
Convenis 
amb ONL 
promoció 

4/3110/48901 
Convenis 
amb ONL 
promoció 

4/3110/48901 8.500,00 € 

2017 
Convenis 
amb ONL 
promoció 

4/3110/48901 
Convenis 
amb ONL 
promoció 

4/3110/48901 8.500,00 € 

Total 17.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de disset mil euros (17.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent: 
 

Any Aplicació pressupostària  2019 
Exp. 
núm 

Tercer Import 

2016 Convenis amb 
ONL promoció 4/3110/48901 2016/1474 

Agrupació 
Esportiva 
Micfootball 

8.500,00 € 
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Any Aplicació pressupostària  2019 
Exp. 
núm 

Tercer Import 

2017 Convenis amb 
ONL promoció 4/3110/48901 2016/1474 

Agrupació 
Esportiva 
Micfootball 

8.500,00 € 

Total 17.000,00 € 
 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a Comptabilitat i a Intervenció, als efectes de 
realitzar les anotacions comptables corresponents. 

 
 

11. Expedient 2016/2101/X0203E02 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
La Jonquera en la convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments de 
la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de 
l’ús dels centres municipals de formació d’adults (CMFA 2016/10) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, de 2 d’agost de 
2016, va aprovar les bases especifiques reguladores i la convocatòria de subvencions 
als ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per al finançament de despeses derivades de l’ús dels consultoris locals, 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial i es van 
publicar al BOP de Girona, número 151, el 9 d’agost de 2016. Amb data 17 d’agost de 
2016 (BOP de Girona, número 156) es va publicar la convocatòria corresponent.  
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/11, de 8 de 
novembre de 2016, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada, establint com a data de justificació de les subvencions un 
termini màxim de fins el 30 de novembre de 2016. 
 
L’Ajuntament de la Jonquera, amb NIF P1709300F, ha justificat la subvenció 
concedida per al finançament de les despeses derivades de l’ús de centres municipals 
de formació d’adults, d’un import de dos mil cinc-cents divuit euros amb setanta-tres 
cèntims (2.518,73 €), dins del termini concedit. Malgrat tot, però per motius diversos 
l’operació comptable per reconèixer l’obligació de pagament no es va efectuar abans 
del tancament de l’exercici 2017. 
 
A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import de dos mil cinc-
cents divuit euros amb setanta-tres cèntims (2.518,73 €) i realitzar el pagament 
corresponent de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de la Jonquera. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, de 2 
d’agost de 2016, imputava les subvencions adreçades als ajuntaments per al 
finançament de despeses derivades de l’ús dels centres municipals de formació 
d’adults amb càrrec a les aplicació del pressupost de l’exercici 2016, no és possible 
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realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any en el 
pressupost de l’exercici 2019. Atès que les circumstàncies esmentades als 
antecedents fan necessari que la despesa s’imputi a una aplicació de l’any 2019, fet 
que comporta una modificació de l’acord aprovat pel Consell Rector de Dipsalut, en la 
sessió ordinària número 2016/08, de 2 d’agost de 2016, pel que la competència per 
aprovar la modificació correspon també al Consell Rector de Dipsalut. 
 
Vist l’informe proposta emès per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 4 d’octubre de 2019, en què es proposa la 
modificació parcial de l’acord del Consell Rector de 2 d’agost de 2016, en relació amb 
l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 2019 
i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de la subvenció 
atorgada al beneficiari. 
 
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 2016/08, de 2 d’agost de 2016, pel que fa a l’aplicació pressupostària 
on s’imputa la despesa, de manera que l’import de dos mil cinc-cents divuit euros amb 
setanta-tres cèntims (2.518,73 €) s’imputi en l’aplicació pressupostària del pressupost 
del 2019, amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària 2016 Aplicació pressupostària  2019 Import 

Programa 
municipal 
manteniment 
centres Acció 
Social 

6/2310/46202 

Programa 
manteniment 
centres 
educ.especial per 
a ajuntaments 

4/3110/46201 2.518,73 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de dos mil cinc-cents divuit euros amb setanta-tres 
cèntims (2.518,73 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

 Expedient Tercer Import 

Programa manteniment 
centres educ.especial per 
ajuntaments 

4/3110/46201 2016/2101 Ajuntament de la 
Jonquera 

 
 
 

2.518,73 € 
 
 
 

Total 2.518,73 € 

 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a Comptabilitat i a Intervenció, als efectes de 
realitzar les anotacions comptables corresponents. 
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12. Expedient 2014/1055 – Proposta de resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10 
2014/26) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/5, que va tenir lloc el 
dia 13 de maig de 2014, va concedir a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, 
una subvenció per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), pel projecte del 
Pla comunitari a la comarca del Gironès, per un import de trenta-set mil euros 
(37.000,00€) que representava un 100% de la base subvencionable fixada en trenta-
set mil euros ( 37.000,00 €). 
 
La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social es comprometia al compliment de la 
vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte 
justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 27 de novembre de 2014, amb (RE 2014/4339), la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el 
termini establert. 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
Vist l’informe-proposta, de 7 d’octubre de 2019, emès per la gerent i el responsable de 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització en què proposa la resolució del 
reintegrament iniciat, el 13 de novembre de 2018, de la subvenció concedida a la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, on diu: 
 
“En fase de control intern posterior s’ha constatat la inclusió en el compte justificatiu de 
despeses de la segona quinzena del mes de novembre del 2014 que es troben fora del 
període subvencionable, d’acord amb les bases específiques reguladores de la 
subvenció, atès que el periode subvencionable finalitzava el 15 de novembre de 2014. 
Les despeses declarades en el compte justificatiu de la subvenció presentat 
corresponents a les retribucions del mes de novembre i s’han imputat un 100% quan 
es consideren subvencionables només els primers quinze dies del mes de novembre, 
d’acord amb el detall següent: 
 

  s/Compte Justificatiu Imputació correcta 

Imputació 
Nòmina 

novembre 
2014 

% 
Imputació 

al 
projecte(*) 

Import 
imputat al 

projecte (1) 

Import 
imputables/CF(2) 

=50%*(1) 

Diferència 
(1)-(2) 

MBM 1.198,44 66,67% 799,00 399,50 399,50 

ILR 1.827,84 5,00% 91,39 45,70 45,69 

LMM 2.829,38 10,00% 282,94 141,47 141,47 
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  s/Compte Justificatiu Imputació correcta 

Imputació 
Nòmina 

novembre 
2014 

% 
Imputació 

al 
projecte(*) 

Import 
imputat al 

projecte (1) 

Import 
imputables/CF(2) 

=50%*(1) 

Diferència 
(1)-(2) 

BPV 2.122,04 30,00% 636,61 318,31 318,30 

JTA 2.437,11 15,00% 365,57 182,78 182,79 

Total 1.087,75 € 

 
   (*) Percentatge imputació aplicat a la resta de mesos 
  (1) Import declarat en el compte justificatiu. 
 
D’acord amb la taula, a cada perceptor calculem el 50% de l’import justificat per tal 
d’obtenir l’import que es considera subvencionable per aquesta subvenció, 
corresponent als primers 15 dies del mes. L’import de mil vuitanta-set euros amb 
setanta-cinc cèntims (1.087,75 €), en canvi, correspon a la part que no es considera 
subvencionable i s’obté de la diferència entre l’import total imputat en el compte 
justificatiu i el que s’havia d’haver imputat, atès que només es podia imputar el 50% de 
la despesa declarada al mes de novembre. 
 
La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social va justificar en el compte justificatiu un 
import de trenta-set mil euros ( 37.000,00 €). 
 
Vist que no es consideren subvencionables el 50% de les despeses justificades del 
mes de novembre, al excloure l’import de mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc 
cèntims (1.087,75 €) de les despeses justificades per l’entitat dóna com a resultat la 
correcta justificació de trenta-cinc mil nou-cents dotze euros amb vint-i-cinc cèntims     
(35.912,25 €) que és un import inferior a la base subvencionable de l’acord de 
concessió fixada en trenta-set mil euros  ( 37.000,00 €). 
 
En data 21 d’agost de 2014 es realitzar el pagament d’una bestreta de l’import de la 
subvenció de divuit mil cinc-cents euros ( 18.500,00 €). En data 26 de febrer de 2015, 
es va realitzar el pagament de l’import restant de la subvenció de divuit mil cinc-cents 
euros ( 18.500,00 €) a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc 
cèntims (1.087,75 €), atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa que 
estava obligat a justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre, 
d’acord amb l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix 
com a causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la 
justificació insuficient. 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
El 5 de desembre es va notificar a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 
l’acord aprovat pel Consell Rector, el 13 de novembre de 2018, d’inici de reintegrament 
parcial de la subvenció concedida pel finançament d’actuacions incloses al programa 
Salut i Crisi (Pm10) de la comarca del Gironès, per un import de 1.087,75 (mil vuitanta-
set euros amb setanta-cinc cèntims), amb la inclusió dels interessos de demora que es 
meritin en practicar-se la liquidació definitiva. 
La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, el 17 de desembre de 2018, ha 
presentat al registre de Dipsalut amb RE 18/6087 al·legacions a l’acord de Consell 
Rector notificat en què exposa que durant el mes de novembre el percentatge imputat 
de les retribucions que consta en el compte justificatiu presentat havia d’haver estat 
superior que l’imputat en els altres mesos, atès que la intensitat de la feina durant el 
mes de novembre és superior a la resta de mesos i així com a resultat l’import a 
reintegrar seria inferior. 
 
Malgrat aquesta circumstància, en aquests moments, un cop superat el termini de 
presentació del compte justificatiu i havent-se presentat en termini, no es pot admetre 
la presentació de noves despeses en concepte de justificació.” 
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Atesos aquests antecedents i d’acord amb les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades el 17 de desembre de 2018,               
amb registre d’entrada (RE18/6087) contra l’acord d’Inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social, amb CIF G17148693, pel finançament d’actuacions incloses al 
programa Salut i Crisi (Pm10) de la comarca del Gironès, per un import de 1.087,75 
(mil vuitanta-set euros amb setanta-cinc cèntims), atès que en la justificació 
presentada per la Fundació en el moment que estava obligat a justificar no es van fer 
constar les despeses al·legades corresponents a les retribucions del mes de 
novembre. 
 
Segon. Sol·licitar a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social el reintegrament de 
la part de la subvenció no justificada, per un import de mil vuitanta-set euros amb 
setanta-cinc cèntims (1.087,75 €),  més els interessos de demora, calculats des de la 
data de pagament de la subvenció (26/02//2015) fins a la data d’aprovació del 
reintegrament (13/11/2018), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 37.000,00 

(b) Despesa a justificar 37.000,00 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 100% 

   
(d) Despesa justificada 37.000,00 

(e) Despesa subvencionable 35.912,25 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 35.912,25 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar           1.087,75 €  

Interessos de 
demora  

157,30 € 

Total a 
reintegrar  

1.245,05 € 

 
Tercer. L’import de mil dos-cents quaranta-cinc euros amb cinc cèntims ( 1.245,05 €) 
s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat Caixabank, 
SA, en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, dins els 
terminis següents, en el cas que encara no s’hagués realtizat: 
 

a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
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El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels 
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a 
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general 
pressupostària. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social fent 
advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via 
administrativa (art. 42.5 de la LGS). 
 
Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 

 
13. Expedient 2014/1065 – Proposta de resolució del procediment de 

reintegrament parcial de la subvenció concedida al Consell Comarcal del 
Baix Empordà per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10 2014/30) 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/5, que va tenir lloc el 
dia 13 de maig de 2014, va concedir al Consell Comarcal del Baix Empordà una 
subvenció per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10), pel projecte “Davant la 
crisi, reforcem la xarxa” per un import de cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb setanta-sis cèntims (153.586,76 €) que representava un 100% de la base 
subvencionable fixada en cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb 
setanta-sis cèntims (153.586,76 €). 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà es comprometia al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació 
de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 27 de novembre de 2014, amb (RE 2014/4331), el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el termini 
establert. 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
Vist l’informe-proposta, de 7 d’octubre de 2019, emès per la gerent i el responsable  de 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, on proposa la resolució del reintegrament 
inciat el 13 de novembre de 2018, de la subvenció concedida al Consell Comarcal del 
Baix Empordà on diu: 
 
“En fase de control intern posterior s’ha constatat que la despesa declarada en el 
compte justificatiu de la subvenció corresponent al cost de personal de dos 
treballadors està sobrevalorada en set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc 
cèntims (741,35 €), d’acord amb el detall següent: 
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Treballador 
Cost personal 

s/compte 
justificatiu 

Cost personal 
s/control 

intern 
% imputat Diferència  

MPF 24.704,63 23.176,62 30% 458,40 

MG 51.011,76 50.068,59 30% 282,95 

TOTAL                                                                                                   741,35 
 
D’acord amb la taula, a aquests perceptors es detalla el cost de personal declarat en el 
compte justificatiu pel Consell Comarcal del Baix Empordà i calculem el cost de 
personal que es considera subvencionable, d’acord amb les bases reguladores de la 
subvenció. L’import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims      
(741,35 €), en canvi, correspon a la part que no es considera subvencionable i s’obté 
d’aplicar el percentatge d’imputació declarat del 30%, a la diferència entre l’import total 
imputat en el compte justificatiu i el que s’havia d’haver imputat a cadascun. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà va justificar en el compte justificatiu un import 
de cent quaranta-un mil cent vuitanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims              
(141.184,57 €) i atès que és un import inferior a la base subvencionable fixada en 
l’acord de concessió en cent cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb 
setanta-sis cèntims ( 153.586,76 €) es va haver de procedir a la minoració de l’import 
de la subvenció. 
 
No es consideren subvencionables la quantitat de set-cents quaranta-un euros amb 
trenta-cinc cèntims (741,35 €) en excloure l’esmentat import de les despeses 
justificades pel Consell dóna com a resultat la correcta justificació de cent-quaranta mil 
quatre-cents quaranta-tres euros amb vint-i-dos cèntims (140.443,22 €), import inferior 
a la base subvencionable de l’acord de concessió fixada en cent cinquanta-tres mil 
cinc-cents vuitanta-sis euros amb setanta-sis cèntims (153.586,76 €). 
 
En data 20 d’octubre de 2014, es va realitzar el pagament d’una bestreta de l’import de 
la subvenció de setanta-sis mil set-cents noranta-tres euros amb trenta-vuit cèntims ( 
76.793,38 €) i la resta pendent es va realitzar el pagament en data 9 de juliol de 2015 
d’un import de seixanta-quatre mil tres-cents noranta-un euros amb dinou cèntims ( 
64.391,19 €), atès que havia justificat menys despesa. 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-
cinc-cèntims (741,35 €) atès que s’ha sobrevalorat el cost de personal de dos 
treballadors i s’ha declarat unes despeses que no es consideren subvencionables i no 
s’ha justificat la totalitat de les despeses que estaven obligats a justificar, d’acord amb 
l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix com a causa 
de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient. 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
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Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
El 3 de desembre de 2018, amb ( RS 18/2516 ), es va notificar al Consell Comarcal del 
Baix Empordà l’acord aprovat del Consell Rector del 13 de novembre de 2018, d’inici 
del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida, pel finançament 
d’actuacions incloses al programa Salut i Crisi (Pm10) de la comarca del Gironès, per 
un import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims (741,35 €), amb la 
inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació 
definitiva. 
 
Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que el Consell Comarcal del 
Baix Empordà no ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament.” 
 
Atesos aquests antecedents i d’acord amb les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Resoldre el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al 
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb CIF P6700009A, pel finançament 
d’actuacions incloses al programa Salut i Crisi (Pm10) pel projecte “Davant la crisi, 
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reforcem la xarxa”, per un import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc 
cèntims (741,35 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin, d’acord 
amb el detall següent. 
 
Segon. Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà el reintegrament de la part de 
la subvenció no justificada, per un import de set-cents quaranta-un euros amb trenta-
cinc cèntims (741,35 €), més els interessos de demora, calculats des de la data de 
pagament de la subvenció ( 9/07/2015 ) fins a la data d’aprovació del reintegrament ( 
13/11/2018 ), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 141.184,57 

(b) Despesa a justificar 153.586,76 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 100% 

   
(d) Despesa justificada 141.184,57 

(e) Despesa subvencionable 140.443,22 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 140.443,22 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar           741,35 €  

Interessos de demora 95,38 € 

Total a reintegrar 836,73 € 

 
Tercer. L’import de vuit-cents trenta-sis euros amb setanta-tres cèntims ( 836,73 €) 
s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat Caixabank, 
SA, en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, dins els 
terminis següents, en el cas que encara no s’hagués realtizat: 
 

a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels 
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a 
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general 
pressupostària. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà fent advertiment 
que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa (art. 
42.5 de la LGS). 
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Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 

 
14. Expedient 2015/847 – Proposta d’aprovació de l’expedient de reintegrament 

de la subvenció concedida a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà per 
al finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables (SOP 
2015/847) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig 
de 2015, va concedir a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà una subvenció per al 
finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació 
de Girona, per un import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.525,57 €) que representava un 46,15% de la base subvencionable fixada en tres mil 
tres-cents cinc euros amb seixanta-un cèntims (3.305,61 €). 
 
L’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà es comprometia al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació 
de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 24 de setembre de 2015 (RE 2015/4018), L’Associació Clau de Sòl de l’Alt 
l’Empordà, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, dins del termini 
establert. 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
El 30 de setembre de 2019, es signa el decret d’incoació del procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà 
pel finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables. 
 
El 2 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 
posterior s’ha constatat que: 
 
“L’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català estableix que 
correspon a l’Assemblea l’aprovació dels comptes anuals de l’associació. L’article 313-
2, en relació als deures comptables, contempla que les associacions han de portar el 
llibre diari i el llibre d’inventari i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a 
presentar impost de societats, cas en el que únicament hauran de portar un llibre de 
caixa. 
 
La base 14.d) de les bases especifiques reguladores de la subvenció estableixen que 
és obligació del beneficiari “Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i 
registres específics exigits per les bases reguladores especifiques.” 
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L’Associació disposa d’un registre cobraments i pagaments del seu compte bancari, el 
qual no està aprovat per l’Assemblea. Aquest fet suposa un incompliment de la base 
14 reguladora de la subvenció i de l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi 
civil català, pel que procedeix el reintegrament de l’import pagat de la subvenció.” 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix aprovar l’expedient el procediment 
de reintegrament de la subvenció per import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb 
cinquanta-set cèntims (1.525,57 €). 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
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Primer. Aprovar l’expedient de procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, amb CIF G55056014, pel 
finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació 
de Girona, per import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.525,57 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se 
la liquidació definitiva 
 
Segon. Concedir l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, un termini de 15 dies, a 
comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions 
que consideri oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, a la 
Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
15. Expedient 2015/921 – Proposta d’aprovació de l’expedient de reintegrament 

de la subvenció concedida a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais 
d’Olot per al finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables (SOP 2015/921) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig 
de 2015, va concedir l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot una 
subvenció per al finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 
a la demarcació de Girona, per un import de nou-cents quaranta-un euros amb 
vuitanta-sis cèntims (941,86 €) que representava un 6,74% de la base subvencionable 
fixada en tretze mil nou-cents setanta-un euros amb noranta-un cèntims        
(13.971,91 €). 
 
L’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot es comprometia al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 17 de setembre de 2015  (RE 2015/3857), l’Associació de Pensionistes i Jubilats 
Esplais d’Olot, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, amb esmena 
de 2 d’octubre de 2015 (RE 2015/4100), dins del termini establert. 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació presentada de la subvenció, fet que va iniciar 
la tramitació de la minoració de la subvenció que va finalitzar amb el decret de 
minoració, número 631, de data 17 de novembre de 2015, per un import de vuit-cents 
vint-i-tres euros amb quaranta-nou cèntims (823,49 €). 
 
El 30 de setembre de 2019, s’ha aprovat incoar el procediment de reintegrament total 
de la subvenció concedida a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel 
finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables. 
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El 2 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 
posterior s’ha constatat que: 
 
“L’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català estableix que 
correspon a l’Assemblea l’aprovació dels comptes anuals de l’associació. L’article 313-
2, en relació als deures comptables, contempla que les associacions han de portar el 
llibre diari i el llibre d’inventari i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a 
presentar impost de societats, cas en el que únicament hauran de portar un llibre de 
caixa. 
 
La base 14.d) de les bases especifiques reguladores de la subvenció estableixen que 
és obligació del beneficiari “Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i 
registres específics exigits per les bases reguladores especifiques.” 
 
L’Associació disposa de registres comptables els quals no han estat aprovats per 
l’Assemblea. Aquest fet suposa un incompliment de la base 14 reguladora de la 
subvenció i de l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català, pel que 
procedeix el reintegrament de l’import pagat de la subvenció.” 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix aprovar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb 
quaranta-nou cèntims (823,49 €). 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
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de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot, amb CIF G17563388, pel finançament 
d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, per 
un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb quaranta-nou cèntims (823,49 €), amb la 
inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva 
 
Segon. Concedir l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot, un termini de 15 
dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot, a 
la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 

 
  

No es produeixen més intervencions. 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 
 


