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Secretaria 
Exp. 2020/1799/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 3 de novembre de 2020 
 
 
Núm. sessió: 2020/10 
Caràcter: Ordinària 
Data: 3 de novembre de 2020 
Horari: De les 13:00 a les 13:45 hores 
Modalitat: Videoconferència 
 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Sílvia Paneque i Sureda 
Laia Pèlach i Saget 
Albert Piñeira i Brosel 
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, cap 
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
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Ordre del dia 
 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/09, 
del dia 6 d’octubre de 2020, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2020/1776/X010100 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de 
Subvencions 2020-2022 (anualitat 2021) 
 

5. Expedient 2020/1817/D030100 – Proposta d’aprovació del Programa anual 
d’actuació (PAA) del Catàleg de Serveis 2021 
 

6. Expedient 2018/2337/D050900 – Proposta d’esmena d’error en la 
comptabilització de la factura del mes de març de 2020 corresponent a 
l’arrendament de deu places d’aparcament al Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona 
 

7. Expedient 2020/1759/X020203 – Proposta de concessió de subvenció 
exclosa de concurrència pública a SUMAR per a les despeses del projecte 
del gestor d’expedients GESS 
 

8. Expedient 2011/1588/X020500 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Universitat de 
Girona per al foment dels estudis de medicina a Girona amb el 
finançament del laboratori d’habilitats clíniques en ciències de la salut 
 

9. Expedient 2015/791/X020302 – Proposta d’estimació del recurs de 
reposició de l’Ajuntament de Pont de Molins contra la resolució del 
procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida per al 
finançament de despeses de l’ús del consultori local (SAC 2015/23) 
 

10. Expedient 2020/464/X020201 – Proposta d’estimació del recurs de 
reposició presentat per l’Associació gironina de prevenció i ajuda 
malalties del cor (GICOR) contra la resolució de la convocatòria de 
subvencions per a finançar les despeses de projectes d’intervencions 
terapèutiques per a ONL 2020 
 

11. Expedient 2015/884/X020201 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Girona 
per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10 2015/6) 
 

12. Expedient 2016/1593/X020201 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Privada 
Banc dels Aliments per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat 
(SAE 2016/30) 
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13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 
convocatòria 
 

14. Torn obert de paraules 
 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/09, del 

dia 6 d’octubre de 2020, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/09, 
ordinària, del dia 6 d’octubre de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les persones 
convocades. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta fa esment a la participació de l’Organisme en la Taula Nacional de la 
Infància i fa repàs a l’agenda institucional del darrer mes. 
 
La gerent destaca que l’equip ha estat bàsicament focalitzat a deixar enllestit en tots 
els aspectes tècnics i de gestió el Catàleg de Serveis per al 2021 i la planificació 
estratègica tant de subvencions com de contractació, que es presenta avui als primers 
punts de l`’ordre del dia. 
 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

458 30/09/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1752 

Decret de declaració en situació administrativa de serveis especials de la senyora Àstrid Victòria 
Desset Desset. 

459 02/10/2020 Subvencions 2020/0225 
Decret de modificació de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al 
pressupost per a les despeses del Projecte Juguem? 2020 de l’Ajuntament de Salt. 

460 02/10/2020 Contractació 2020/0466 
Decret de declaració de licitació deserta i alliberament del crèdit autoritzat de la contractació del 
subministrament de llicències informàtiques per a una base de dades relacional de 4 cores. 

461 05/10/2020 Subvencions 2020/0593 
Decret de concessió a l’ Ajuntament de Banyoles de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per a les despeses per la vigilància, salvament i socorrisme de la zona de bany de la Caseta de 
Fusta a l'Estany de Banyoles. 

462 05/10/2020 Subvencions 2020/0954 
Decret de concessió a l’ Ajuntament de Figueres de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per a les despeses del projecte per reduir el risc persistent de transmissió de legionel.la al pavelló 
Roser Llop 2020. 

463 05/10/2020 Subvencions 2020/1335 
Decret de concessió a l’ Ajuntament de Ripoll de la subvenció exclosa de concurrència pública per 
a les despeses de l’actuació per reduir el risc persistent de transmissió de la legionel.la a la 
instal.lacio d'ACFS de la piscina pública municipal. 

464 07/10/2020 Contractació 2019/2692 
Decret d’adjudicació del lot B de la contractació mixta del servei de formació en criança positiva 
“Sigues tu en família” i del subministrament de les unitats i guies didàctiques associades. 

465 08/10/2020 Subvencions 2019/2909 
Decret de redistribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvenció per al finançament de 
l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut SAT, per al 2020. 

466 08/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1728 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les 
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Helena Pujol (Curs 2020/2021 – Anualitat 
2020) 

467 08/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1732 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les 
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Joan M. Pérez (Curs 2020/2021 – Anualitat 
2020) 

468 08/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1733 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les 
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Santiago Mencarelli (Curs 2020/2021 – 
Anualitat 2020) 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

469 08/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1745 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les 
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Núria Castelló (Curs 2020/2021 – Anualitat 
2020) 

470 09/10/2020 Contractació 2020/1672 
Decret d’adjudicació a Ana Viñas i Millán del contracte menor del servei de formació per a 
professionals: "Atenció Centrada en la Persona" (20 hores). 

471 14/10/2020 Subvencions 2019/1640 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’ Ajuntament de Blanes per al finançament de 
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (Pt08 
2019). 

472 14/10/2020 Subvencions 2020/1652 
Decret de concessió a l’Ajuntament d’Olot de la subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista nominativament al Pressupost de 2020 per a l’aprovació de l’Addenda 2020 al conveni de 
col·laboració entre Dipsalut i l'Ajuntament per a l’execució el Pla Anual d’Actuacions. 

473 14/10/2020 Contractació 2020/1658 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del servei d’implementació del programa 
de formació en criança positiva “Sigues tu en família” del “Sigues tu: eines i actius per a la salut” 
(Pm08) del Catàleg de Serveis de Dipsalut 

474 15/10/2020 Contractació 2019/1282 
Decret de requeriment a Edat 3 SCCL de justificació de les despeses de la suspensió parcial del 
contracte per a l’execució del lot 4 (Garrotxa) del servei de dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. 

475 15/10/2020 Contractació 2019/1283 
Decret de requeriment al Consell Esportiu de la Cerdanya de justificació de les despeses de la 
suspensió parcial del contracte per a l’execució del lot 3 (Cerdanya) del servei de dinamització 
dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona.  

476 15/10/2020 Contractació 2019/1285 
Decret de requeriment a Tot Oci Educació Lleure i Esports SL de justificació de les despeses de la 
suspensió parcial del contracte per a l’execució del lot 7 (La Selva) del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. 

477 15/10/2020 Contractació 2019/1286 
Decret de requeriment a Mercè Ramos Tejeda de justificació de les despeses de la suspensió 
parcial del contracte per a l’execució del lot 1 (Alt Empordà) del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. 

478 15/10/2020 Contractació 2019/1288 
Decret de requeriment a Estela Gómez Ramos de justificació de les despeses de la suspensió 
parcial del contracte per a l’execució del lot 5 (Gironès) del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona.  

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

479 15/10/2020 Contractació 2019/1289 
Decret de requeriment a Entrenaments Funcionals de justificació de les despeses de la suspensió 
parcial del contracte per a l’execució del lot 6 (Ripollès) del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. 

480 15/10/2020 Contractació 2019/2249 
Decret de requeriment a Fundació Catalana de l’Esplai de justificació de les despeses de la 
suspensió parcial del contracte per a l’execució del servei suport als centres educatius participants 
en el programa "Sigues tu". 

481 15/10/2020 Contractació 2020/1601 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de recanvis pels 
desfibril·ladors del programa “Girona, territori cardioprotegit” (Pm05) del Catàleg de serveis 

482 15/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1758 Decret de nomenament del senyor Alberto Ortega com a funcionari interí per plaça vacant 

483 16/10/2020 Contractació 2020/1292 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del servei de consultoria estratègica en 
organització i optimització de processos i en tecnologies de la informació, focalitzada en 
programari lliure 

484 19/10/2020 Subvencions 2019/2046 
Decret de concessió a Ajuntament de Girona de la bestreta de les subvencions concedides per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat per a 
2019-2020. 

485 19/10/2020 Contractació 2019/2255 
Decret de requeriment de justificació de les despeses de la suspensió del contracte per a 
l’execució del servei de neteja de les dependències de Dipsalut 

486 19/10/2020 Subvencions 2019/2628 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Mieres per a actuacions 
relatives als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2019.  

487 19/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/0070 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor David Díaz durant el mes 
de setembre de 2020. 

488 19/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/0071 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Maite Servià durant el 
mes de setembre de 2020. 

489 19/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/0185 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Noemí Guillem 
Planella durant el mes de setembre de 2020. 

490 19/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/0345 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Anna Loste Romero 
durant el mes de setembre de 2020. 

491 19/10/2020 Contractació 2020/1747 
Decret d’adjudicació a New Project Networking SL del contracte menor de subministrament de 3 
portàtils i 3 llicències Office. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

492 19/10/2020 
Gestió 

admin. i RH 
2020/1748 

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social familiar 2020/0038 sol·licitada per la 
senyora Ester Ruiz de Morales. 

493 20/10/2020 
Gestió doc. i 

arxiu 
2020/1780 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Gemma Brunet. 

494 20/10/2020 
Gestió doc. i 

arxiu 
2020/1781 Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital del senyor Alberto Ortega. 

495 21/10/2020 Contractació 2019/1287 
Decret de requeriment a Mercè Ramos Tejeda de justificació de les despeses de la suspensió 
parcial del contracte per a l’execució del lot 2 (Baix Empordà) del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. 

496 21/10/2020 
Gestió 

economica 
2020/1645 Decret de correcció de denominació d’aplicació pressupostària de despesa del pressupost 2021. 

497 22/10/2020 Subvencions 2020/1509 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Les Preses de la subvenció exclosa de concurrència 
pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

498 22/10/2020 Subvencions 2020/1510 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Montagut i Oix de la subvenció exclosa de concurrència 
pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

499 22/10/2020 Subvencions 2020/1511 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

500 22/10/2020 Subvencions 2020/1515 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

501 22/10/2020 Subvencions 2020/1516 
Decret de concessió a l’Ajuntament d`Argelaguer de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

502 22/10/2020 Subvencions 2020/1517 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Tortellà de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

503 22/10/2020 Subvencions 2020/1541 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Riudaura de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

504 22/10/2020 Subvencions 2020/1542 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Sant Ferriol de la subvenció exclosa de concurrència 
pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

505 22/10/2020 Subvencions 2020/1544 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Mieres de la subvenció exclosa de concurrència pública per 
als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

506 22/10/2020 Subvencions 2020/1611 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Santa Pau de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

507 22/10/2020 Subvencions 2020/1619 
Decret de concessió a l’Ajuntament de La Vall de Bianya de la subvenció exclosa de concurrència 
pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

508 22/10/2020 Subvencions 2020/1620 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020). 

509 22/10/2020 
Gestió 

econòmica 
2020/1694 

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

510 22/10/2020 Contractació 2020/1738 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per a la contractació del subministrament d’una llicència de 
la base de dades relacional Microsoft SQL Server 2019 Enterprise o similar de 4 cores 

511 22/10/2020 
Gestió 

admin. I RH 
2020/1749 

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social familiar 2020/0039 sol·licitada per la 
senyora Anna Loste. 

512 22/10/2020 
Gestió 

economica 
2020/1787 

Decret d’aprovació de modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 4/2020, quarta 
incorporació de romanents de crèdit de 2020. 

 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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4. Expedient 2020/1776/X010100 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de 
Subvencions 2020-2022 (anualitat 2021) 
 
El Pla Estratègic de Subvencions és una eina que afavoreix la planificació transversal 
de l’activitat de l’Organisme i alhora la transparència que Dipsalut vol aportar al seu dia 
a dia, en consonància amb el que estableixen les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Congrés dels 
Diputats (BOE núm. 295, de 10/12/2013), i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de 
Catalunya (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015). Disposar 
d’aquesta informació permet una millor coordinació no només entre els diferents 
Serveis de l’Organisme, sinó també amb la resta d’administracions públiques, les 
entitats sense ànim de lucre i qualsevol altre ens que pugui ser beneficiari de les 
subvencions convocades per Dipsalut. 
 
La gestió d’aquests ajuts econòmics es porta a terme, per tant, de conformitat amb els 
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació. Aquests principis suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència 
en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En data 5 de novembre de 2019, en la sessió ordinària 2019/12, el Consell Rector 
aprova el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme 2020-2022 corresponent a 
l’anualitat 2020. Aquest nou pla es planteja, com el seu predecessor, de forma general 
per al període 2020-2022, però centrat en l’anualitat 2021, incorporant així mateix 
dades respecte de l’anualitat 2022, pel que fa tant a la regulació de les subvencions 
amb concurrència pública, com a la regulació de les subvencions directes. Suposa, per 
tant, una revisió del pla vigent, per la naturalesa dels sectors afectats per les 
subvencions de Dipsalut, en especial en la vessant d’acció social, necessària per a 
l’optimització del sistema i de les diferents línies de subvencions. 
 
Amb aquestes subvencions, Dipsalut contribueix a la realització de projectes de 
promoció de la salut, salut ambiental i acció social en les comarques gironines. 
  
En aquest sentit, mitjançant el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les 
Persones, l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la 
salut per ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i assolir estils de 
vida saludables, i dóna suport a aquells projectes que lluiten contra la pobresa i 
l’exclusió social de col·lectius vulnerables.  
 
Així mateix, per mitjà del Servei de Salut Ambiental, es realitzen un conjunt 
d’actuacions centrades en la vigilància i el control, destinades a preservar la salut de 
la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals 
presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. 
 
Per últim, gràcies a la unitat d’Acció Social del seu Servei de Govern i Relacions 
Institucionals, Dipsalut impulsa línies d’ajut econòmic per a la cooperació internacional, 
per a la cura de menors no acompanyats i, de forma més transversal, per a la 
realització de congressos, simposis, jornades i actes en els àmbit socials i de la salut. 
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El procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència 
competitiva, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003). 

 
No obstant això, amb caràcter excepcional, i segons estableix el punt 2 de l’article 
esmentat en el paràgraf anterior, es podran atorgar subvencions de concessió directa, 
en els termes que recull l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44, de 02/03/2012) quan s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
seva convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui 
imposat per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el 
pressupost anual. 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003 estableix que les Administracions Públiques, 
prèviament a la proposta de convocatòria de subvencions, hauran de concretar en un 
pla estratègic els objectius i efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la 
seva consecució, així com els costos previstos i les fonts de finançament, supeditats 
en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
 
El  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix quins són els 
principis directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i els efectes 
d’incompliment del pla estratègic. 
 
El Pla estratègic de subvencions de Dipsalut vigent, aprovat durant l’any  2019, conté 
les dades per al període 2020-2022. Atès que està pròxima la finalització de la 
primera de les tres anualitats previstes, es proposa al Consell Rector aprovar la 
revisió d’aquest document, corresponent a l’anualitat 2021, incorporant, com s’ha dit, 
la previsió, en tot allò que sigui possible fer-ho, corresponent a l’anualitat 2022. 
 
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, vist que l’article 10 dels 
Estatuts de l’Organisme li atribueix, entre d’altres, la competència d’aprovar plans i 
programes d’actuació, el Consell Rector de Dipsalut aprova, amb l’abstenció de les 
vocals senyores Sílvia Paneque i Laia Pèlach i el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per al període 2020-2022 corresponent a 

l’anualitat 2021, d’acord amb el text que figura en l’annex. 

 
Segon. Publicar aquest pla al web de Dipsalut, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
electrònica de l’Organisme i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Annex 
 
Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut (2020-2022) - Anualitat 2021 
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PREÀMBUL 

 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi l’establiment de 
subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla Estratègic de Subvencions els 
objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i els terminis necessaris per a la seva 
consecució. Alhora, s’establiran els costos previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran 
en tot cas, al compliment dels objectius de l’estabilitat pressupostària. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions determina quin ha de ser el  seu àmbit d’actuació, el 
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu seguiment i els efectes en cas 
d’incompliment. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la informació i la 
transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en especial des de 
l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre les 
administracions públiques i les diferents àrees que composen l’Organisme. 
 
Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis suposen 
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En data 5 de novembre de 2019, en la sessió ordinària 2019/12, el Consell Rector aprova el Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Organisme 2020-2022 corresponent a l’anualitat 2020. Aquest 
nou pla es planteja, com el seu predecessor, de forma general per al període 2020-2022, però 
centrat en l’anualitat 2021, incorporant així mateix dades respecte de l’anualitat 2022, pel que 
fa tant a la regulació de les subvencions amb concurrència pública, com a la regulació de les 
subvencions directes. Suposa, per tant, una revisió del pla vigent, per la naturalesa dels sectors 
afectats per les subvencions de Dipsalut, en especial en la vessant d’acció social, necessària 
per a l’optimització del sistema i de les diferents línies de subvencions. 
 
Quant als objectius de l’Organisme, Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als 
ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre, contribueix a que sigui possible a les 
comarques gironines la realització de projectes de promoció de la salut, salut ambiental i acció 
social. 
 
Per mitjà del Servei de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar els seus 
hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables, i treballar per ajudar als col·lectius més 
vulnerables perquè puguin assolir una millor qualitat de vida.  
 
Alhora, i per mitjà del Servei de Salut Ambiental, realitza un conjunt d’actuacions encarades a 
la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, 
químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i els 
indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències d’assistència i 
cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb totes les atribucions que 
en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent. 
 
Per últim, mitjançant el Servei de Govern i Relacions Institucionals, en la vessant d’Acció Social 
s’impulsen línies per la cooperació internacional, per a l'acollida i la inclusió social de joves en 
risc d'exclusió i de forma més transversal per la realització de congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de salut i social. 
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Per tot això, l’activitat de foment de Dipsalut està alineada amb els objectius de l’organisme i 
amb les seves línies d’actuació i s’articula en diferents eixos que es fan constar en aquest Pla 
Estratègic. 
 
Cal destacar, a més, que la crisi sanitària, social i econòmica d’abast internacional derivada del 
impacte de la COVID19 està repercutint de manera dramàtica en els determinants de la salut 
que conformen les condicions de vida de les persones, augmentant les desigualtats socials i de 
salut (injustes, innecessàries i evitables) de la població, que s’han accentuat especialment 
entre els col·lectius més vulnerables, a mesura que s’ha anat perllongant en el temps aquesta 
excepcional aturada global de l’activitat productiva, no comparable amb cap altra viscuda en les 
darreres dècades  
 
En aquest sentit, i precisament arran d’aquesta excepcionalitat, durant el 2020 Dipsalut posa en 
marxa una convocatòria extraordinària, no prevista en el Pla Estratègic vigent, del programa 
Benestar i Comunitat, que pretén donar una millor capacitat de resposta al món local a través 
d'acords, coordinació i gestió compartida dels recursos, oferint suport als municipis de la 
demarcació de Girona en matèria de salut pública, perquè puguin fer front a aquesta crisi. 
 
Les subvencions derivades d’aquesta convocatòria extraordinària s’han atorgat durant 
l’anualitat 2020, però la justificació de les actuacions subvencionades tindrà lloc durant 
l’anualitat 2021. A la vista d’aquestes justificacions i de l’evolució de la pròpia crisi, caldrà 
avaluar si es fa necessària una altra convocatòria extraordinària o un possible enfortiment de la 
convocatòria ordinària del programa Benestar i Comunitat durant el 2021 o bé de cara a la 
darrera anualitat d’aquest Pla. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en aquest Pla i 
tindrà com a àmbits principals els de la salut ambiental, la promoció de la salut, la qualitat de 
vida, el benestar i l’atenció a les persones i l’acció social. 
 
El Servei de Salut Ambiental té com a objectiu oferir un suport econòmic a totes aquelles 
actuacions que portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències 
municipals en matèria de salut pública destinades a preservar la salut de la ciutadania en front 
de riscos d’origen físic, químic o microbiològic. 
 
El Servei de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones té com a 
objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat 
l’optimització dels recursos públics i privats en el desplegament de programes, projectes i 
accions de promoció de la salut per a millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i de 
les ciutadanes de la demarcació. 
 
Així mateix, aquest Servei, ateses les competències de l’Organisme en l’àmbit de l’acció social, 
té com a objectiu donar suport econòmic a tots aquells projectes destinats a lluitar contra la 
pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables, i a aquells projectes de cooperació 
internacional d’entitats que amb la seva activitat ajuden a la millora de la qualitat de vida en 
països en vies de desenvolupament. 
 
Per últim, el Servei de Govern i Relacions Internacionals, també en execució de les 
competències de Dipsalut en matèria d’acció social, integra línies d’ajut al tercer món i a joves 
en risc d'exclusió, i subvencions per l’organització a la demarcació de Girona de congressos, 
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simposis, jornades i actes amb l’objectiu de presentar i difondre avenços científics o tecnològics 
en benefici d’una major qualitat de vida, en matèries relacionades amb la salut pública, així com 
la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i drets humans. 
  
Article 2 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de 
manera definitiva de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les 
bases reguladores de la seva concessió. 
 
Així mateix, aquest establiment, queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 
 
Article 3 
 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el 
Pla no es pugui portar a la pràctica en els termes que s’hi detallen. 
 
Article 4 
 
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis d’igualtat, 
concurrència, no discriminació, objectivitat, publicitat, transparència, eficàcia en el compliment 
dels objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics. 
 
A més s’orientarà a la distribució equitativa i sostenible dels recursos, la cooperació entre 
administracions i la col·laboració amb els diversos agents del territori, la garantia de bones 
pràctiques en la regulació i l’ordenació per a establir requisits, barems i sistemes de control i 
avaluació i, tot això, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió. 
 
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel que fa 
als serveis municipals i a les obligacions dels ajuntaments en matèria de salut pública. 
 
CAPÍTOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Article 5 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les diverses 
subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades sense ànim 
de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i les seves 
necessitats. 
 
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques: 
 

a) La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les relacions dels 
ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb la seva ciutadania i el 
teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a entendre, gestionar i donar 
sentit a la vida, enfortint les habilitats per al desenvolupament de les capacitats dels 
individus i de les comunitats per incrementar el control sobre la seva salut, generant 
sinèrgies amb els entorns urbans saludables, contribuint així a la millora de la salut 
individual. 
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b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera directa o 
mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus ajuntaments, finançant 
activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu l’objectiu de control i protecció del marc 
en el qual es desenvolupa la vida de cadascuna d’elles. 
 

c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació concretes, 
potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la formació, per tal de 
garantir una òptima gestió dels recursos i la seva adequació a les finalitats que es 
persegueixen. 

 

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’ESTABLIRAN LES 
SUBVENCIONS 
 
Article 6 
 
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i altres ens 
municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar-los les eines 
necessàries perquè puguin incidir en la modificació dels hàbits i actituds de la població per a la 
millora de la seva salut i del seu benestar, i també donarà suport en les actuacions que ajudin a 
col·lectius vulnerables a superar la situació de desigualtat i d’exclusió social. 
 
Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona amb 
la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les situacions de risc per a la 
salut en el marc de les seves competències municipals. 
 
Article 7 
 
Els eixos en els quals Dipsalut preveu línies de subvenció en les anualitats 2020, 2021 i 2022, 
són els següents: 
 
En el Servei de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones: 
 

1. Condicions de salut i estils de vida 
2. Benestar i Comunitat 
3. Funcionament ordinari, manteniment i inversions 
4. Intervencions terapèutiques 
5. Formació de professionals de l’àmbit de la salut 

 
En el Servei de Salut Ambiental: 

 
1. Seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges  
2. Salvament i socorrisme a piscines 
3. Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes  
4. Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental  

 
En el Servei de Govern i Relacions Institucionals: 
 

1. Congressos, simposis, jornades i actes en els àmbit de salut i social a la demarcació de 
Girona. 

2. Cooperació al desenvolupament 
3. Acollida i inclusió social de joves en risc d'exclusió 
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De conformitat amb l’article 12.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, el Pla Estratègic tindrà caràcter 
programàtic i no suposarà un compromís ni crearà drets o obligacions. 
 
Per aquest motiu, la relació anterior i el que es regula a l’article 10 i següents, és a títol 
enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al desenvolupament i convocatòria de les línies de 
subvencions relacionades, i sense perjudici d'altres que en puguin sorgir o de les modificacions 
que es decideixi incorporar. 
 
La resolució d’aprovació de les bases i convocatòria establirà en cadascuna de les subvencions 
els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 
d’altres ajuts. 
 
Article 8 
 
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a l’article 
15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de 
març de 20121) quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general, quan una 
norma de rang legal n’imposi a Dipsalut l’atorgament o la quantia, i, amb caràcter excepcional, 
aquelles en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 
 
En aquest sentit, tindran preferència els ajuntaments peticionaris de subvencions que es trobin 
en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció i 
no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que fa a actuacions que no es 
puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 10 i següents. 
 
Article 9 
 
L’avaluació dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla, serà competència de 
Dipsalut. 
 
Un cop finalitzi la seva vigència, s’emetrà un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels 
objectius plantejats en el mateix, que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme. 
 
Així mateix, seguint les directrius definides en l’article 12 del Reglament de la Llei general de 
subvencions el Pla serà objecte de control financer anualment. 
 
CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Article 10 
 
A continuació es fan constar les bases de subvencions i les convocatòries que se’n deriven 
previstes per Dipsalut en matèria de Polítiques de  Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a 
les Persones, sense que, com s’ha esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a 
l’Organisme ni creï drets i obligacions de cap mena.  
 
- Promoció de la salut: 
 

 
1 Cal tenir en compte la modificació publicada en el BOP núm. 47 de 6 de març de 2020 
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1.  Bases reguladores de subvencions destinades a condicions de salut i estils de vida  
 
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció següents: 
 

 Convocatòria de subvenció a ajuntaments en matèria de condicions de salut i 
estils de vida 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 
 
Objecte:  
 
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de Dipsalut destinat 
als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst 
realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període establert en la 
convocatòria, activitats relacionades amb les condicions de salut i estils de vida de la 
població, amb l’objectiu de: 
 

• Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets 
humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que 
constitueixen els drets econòmics i socials 

• Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, 
especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 
necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

• Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure 
educatiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en 
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

• Promoure activitats educatives i/o sòcioculturals que promoguin l’autonomia de 
les persones, estils de vida saludables o el seu benestar 

• Promoure la integració operativa al món local dels objectius de 
desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
 Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de 

lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de Dipsalut destinat a 
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de 
Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius 
municipis, en el període establert en la convocatòria, activitats relacionades amb les 
condicions de salut i estils de vida de la població, amb l’objectiu de: 
 

• Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets 
humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que 
constitueixen els drets econòmics i socials 

• Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, 
especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 
necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 
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• Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure 
educatiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en 
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

• Promoure activitats educatives i/o sòcioculturals que promoguin l’autonomia de 
les persones, estils de vida saludables o el seu benestar 

• Promoure la integració operativa al món local dels objectius de 
desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut. 

 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de 
Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació activitats 
relacionades amb les condicions de salut i estils de vida.  

 
 Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de 

lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de 
vida a la demarcació de Girona (SOI) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre 
que, en el període establert en la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona les intervencions terapèutiques següents: 
 

▪ Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de 
col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin 
suport domiciliari i/o cures a llarg termini. 

▪ Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades 
de processos d’envelliment amb malalties associades. 

▪ Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de 
col·lectius afectats. 

 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de 
Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació accions 
relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 

 
3.  Bases reguladores de les subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens 
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre 
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat.  
 
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria / línia de subvenció amb el següent 
objecte: 
 

 Convocatòria de subvenció de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre 
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 
programa Benestar i Comunitat (BiC) 
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Previsió de convocatòria biennal 2021-2022 
 

Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens 
dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius 
que, de forma clara i justificada, donin resposta als objectius del programa “Benestar i 
Comunitat” i que treballin dins el marc d’intervenció proposat. 
 
Destinataris:  
 
Els ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals supramunicipals i els seus 
ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) que tinguin previst realitzar a 
la demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els objectius 
del programa objecte de la convocatòria. 

 
 Convocatòria de subvenció extraordinària de Benestar i Comunitat (BiC) 

Previsió de convocatòria 2020-2021 
 

Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens 
dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de despeses 
derivades de les conseqüències socials i en salut de la pandèmia de la COVID19 En la 
població més vulnerable, la qual és d’interès públic ja que contribueix a l’assoliment dels 
objectius de salut de la població. 
 
Destinataris:  
 
Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals supramunicipals de la 
demarcació de Girona, les entitats públiques de caràcter associatiu de la demarcació de 
Girona i les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim 
de lucre d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les comarques de Girona que 
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació projectes que donin resposta a 
la crisi acomplint els objectius de la convocatòria extraordinària. 

 
- Funcionament ordinari, manteniment i inversions: 
 
4. Bases específiques reguladores de subvencions adreçades a les administracions 
locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del 
funcionament ordinari  dels consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona 
 
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció amb els següents objectes: 

 
 Convocatòria de subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses 

derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) 
Previsió de convocatòria biennal 2021- 2022 

 
Objecte:  
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Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar les despeses ordinàries de funcionament dels consultoris locals.   

   
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
 Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector 

vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades 
del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres 
docents d’educació especial (CMFA, CDEE) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores de centres de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial (administracions locals i el seu 
sector vinculat i entitats sense ànim de lucre) per a contribuir al finançament de les 
despeses de funcionament d’aquests centres. 
 
Destinataris:  
 
Administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre.  

 
5. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a  les  
inversions en equipament del consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes 
d’Itineraris Saludables  
 
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció següents: 
 

 Convocatòria de subvenció als ajuntaments per a despeses d’inversió en els 
consultoris locals (SACI) 
Previsió de convocatòria a 2021 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar despeses d’inversió en els consultoris locals. 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació que disposin d’aquests serveis. 

 
6. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments, a ens locals 
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) de la 
demarcació de Girona 
 
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció següents: 
 

 Convocatòria de subvenció a ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA)  
Previsió de convocatòria a 2021 
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Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ajuntaments i els seus ens 
dependents per a finançar les despeses d’inversió en equipaments que permetin 
millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiàries.   

 
Destinataris:  
 
Tots els ens locals de la demarcació i els seus ens dependents. 
 

 Convocatòria de subvenció a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic 
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIO) 
Previsió de convocatòria a 2021 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut per a finançar les despeses d’inversió 
en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció 
de persones beneficiàries. 

 
Destinataris:  
 
Entitats sense ànim de lucre. 

 
7. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a la formació 
en promoció de la salut de professionals de l’àmbit sanitari  
 
Bases específiques reguladores de subvencions als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari 
de la demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut. 
 
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria / línia de subvenció amb el següent 
objecte: 
 

 Convocatòria de subvenció als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari de la 
demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als col·legis de professionals de l’àmbit 
sanitari de la demarcació de Girona que, en el període establert en la convocatòria, 
hagin realitzat o tinguin previst portar a terme la formació de professionals en promoció 
de la salut. 
 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els col·legis de professionals de 
l’àmbit de la salut amb seu o delegació a les comarques de Girona. 

 
CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SALUT AMBIENTAL 
 
Article 11 
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A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Salut Ambiental i 
les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2021, sense que, com s’ha esmentat 
a l’article 7, suposi cap compromís per a l’Organisme ni creï drets o obligacions de cap mena.  
 
1. Bases reguladores de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08) 
 

 Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar la seguretat, la vigilància, el salvament i el socorrisme a les 
platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut per a l’any 2021. 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments del litoral gironí. 

 
2. Bases reguladores de la subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús 
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 

 
 Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús públic 

de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 

Objecte:  
 
Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per a disposar d'unes piscines 
municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari. 
 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de piscines municipals 
amb servei de salvament i socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els 
requeriments que la normativa d'aplicació estableixi per l'exercici d'aquesta professió. 

 
3. Bases reguladores de la subvenció del programa de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).  
 

 Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal de dotar-los 
dels recursos econòmics necessaris per a poder lluitar contra les plagues urbanes 
presents als seus municipis. 

 
Destinataris:  



 

22 

 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
4. Bases reguladores de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport 
tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT) 

 
 Convocatòria de subvenció per al finançament de l’assessorament i suport 

tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar actuacions en relació amb les competències que la normativa els 
atribueix en matèria de protecció de la salut pública. 
 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin obtingut un informe favorable 
dels serveis tècnics de l’Organisme. 

 
 

CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS DE GOVERN 
 
Article 12 
 
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Govern i Acció 
Social i les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2021, sense que, com s’ha 
esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’Organisme ni creï drets o obligacions de 
cap mena.  
 
1. Bases reguladores de la subvenció a les administracions públiques no territorials i els 
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per 
a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la 
demarcació de Girona (SEC) 
 

 Convocatòria de subvenció a les administracions públiques no territorials i els 
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de 
lucre per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de 
salut i social a la demarcació de Girona (SEC) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions públiques no 
territorials i els seus ens dependents i a les entitats de dret públic sense ànim de lucre 
per a finançar les despeses d’organització de congressos, simposis, jornades i actes 
amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic, la introducció 
de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades 
amb la salut pública, així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, 
resolució de conflictes i drets humans quan es realitzin en la demarcació de Girona. 

 
Destinataris:  
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Les administracions públiques de caràcter no territorial i els seus ens dependents i les 
entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a la demarcació accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.  

 
- Cooperació al desenvolupament: 

 
2. Bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional. 
 

 Convocatòria de subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a projectes de 
desenvolupament local internacional (COOP) 
Previsió de convocatòries a 2021 i 2022 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre que, 
en el període establert en la convocatòria, hagin portat o tinguin previst portar a terme 
projectes de cooperació al desenvolupament en països del tercer món. 
 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats sense ànim de lucre 
amb seu o delegació a les comarques de Girona. 

 
 Convocatòria de subvenció per a les accions destinades a l’acollida i inclusió 

social de joves en risc d’exclusió (JOVES) 
Previsió de convocatòries biennals 2020-2021 i 2022-2023 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a entitats sense ànim de lucre, 
ajuntaments, consells comarcals i ens que en depenen de la demarcació de Girona que, 
en el període establert en la convocatòria, hagin portat o tinguin previst portar a terme 
projectes i/o accions destinades a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols a 
les comarques gironines. 
 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats sense ànim de lucre, 
ajuntaments, consell comarcals i ens que en depenen als que tenen delegades les 
competències d’atenció social, amb seu o delegació a les comarques de Girona. 

 
CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EXCLOSES DE CONCURRÈNCIA PREVISTES 
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST 
 
El pressupost de l’organisme per a l’any 2021 preveu les següents subvencions de concessió 
directa i caràcter nominatiu, de conformitat amb l’article 15.a) de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona: 
 

1. Al Banc dels Aliments 

2. Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa 

3. A l'Associació Valentes i Acompanyades 
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4. A Càrites Diocesanes de Girona – Centre distribució aliments 

5. A l'Ajuntament de Salt – Projecte Juguem 

6. A l'Ajuntament de Girona – Teleassistència 

7. Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Tercer Món 

8. A Unió de Pagesos 

9. A l'AMPA del Centre d'Educació Especial Palau – Casal d'estiu 

10. Al CEE Font de l'Abella – Casal d'estiu 

11. A la Fundació Pere Closa – Projecte escolar Girona-Est 

12. A l'Associació Genera – Atenció Integral a les dones 

13. Al Consorci Alba Ter 

14. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Cooperació Internac. Girona 

15. A Entitats catalanes d'Acció Social 

16. A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut 

17. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona 

18. A la Fundació Oncolliga Girona – Drenatge limfàtic 

19. A l'Associació Pallapupas – Somriures d'hospital 

20. Al Consorci de l'Estany 

21. A l'Associació Dentistes Solidaris Girona – Somriures solidaris 

22. A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual d'actuació per a la protecció 

23. A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació per a la protecció 

24. A l'Institut Català de la Salut – Projecte Nens en moviment 

 
CAPÍTOL VIII. PLA D’ACCIÓ 2021 
 
Línies de concurrència: 
 
Els terminis que s’estimen a efecte de presentació de sol·licituds, període subvencionable i 
termini màxim de justificació són els següents: 
 

Nom de la línia / 
convocatòria 

Anualitat/s 
previstes 

Període 
presentació 
sol·licituds 

(anualitat 2021) 

Període 
subvencionable 
(anualitat 2021) 

Termini màxim 
justificació 

(anualitat 2021) 

Condicions de salut i 
estil de vida (Ajuntam.) 

 2021, 2022 
18 febrer – 

23 març 
1 agost 2020 – 
31 juliol 2021 

14 setembre  

Condicions de salut i 
estil de vida (ONL) 

2021, 2022 
23 març – 

29 abril 
1 agost 2020 – 
31 juliol 2021 

5 octubre 
 

 

Intervencions 
terapèutiques (SOI) 

2021, 2022 
2 març – 

8 abril 
1 agost 2020 – 
31 juliol 2021 

21 setembre  

Benestar i Comunitat 
(BIC) 

2021-2022 18 febrer – 23 març 
1 octubre 2020 – 30 

setembre 2022 
2022  

BIC Extraordinària COVID 
19 

2020-2021 
Presentades durant 

2020 
1 abril 2020 – 
31 març 2021 

27 d’abril  

Consultoris (SAC) 
Biennal 

2021-2022 
18 febrer – 

23 març 
1 gener 2020 – 31 

desembre 2021 
2022  

Centres de Formació 
d'Adults i Centres 
d'Educació Especial 
(CFA i CDE) 

2021, 2022 
23 març – 

29 abril 
1 agost 2020 – 
31 juliol 2021 

14 octubre  

Inversions per 2021 18 febrer – 23 16 març 2019 – 21 setembre  
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consultoris (SACI) març  15 març 2021 

Inversions equipaments 
acció social (ASIA) 

2021 
2 març – 

8 abril 
1 setembre 2019 – 

31 agost 2021  
15 setembre  

Inversions equipaments 
acció social (ASIO) 

2021 
2 març – 

8 abril 
1 setembre 2019 – 

31 agost 2021  
15 setembre  

Inversió equipaments 
acció social (ASIC) 

2022     

Col·legis professionals 
(FOR) 

2021, 2022 
23 març – 

29 abril 
1 desembre 2020 – 

31 agost 2021 
14 octubre  

Socorrisme platges 
(Pt08) 

2021, 2022 
2 març – 

8 abril 
16 octubre 2020 – 
15 octubre 2021 

21 octubre  

Socorrisme piscines 
(Pt15) 

2021, 2022 
2 març – 

8 abril 
1 octubre 2020 – 30 

setembre 2021 
14 octubre  

Plagues (Pt10) 2021, 2022 
2 març – 

8 abril 
1 juliol 2020 – 
30 juny 2021 

14 octubre  

Subvencions 
d'assistència tècnica 
(SAT) 

2021, 2022 
11 febrer – 

14 setembre 
1 novembre 2020 - 

31 octubre 2021  

Es determina en 
cada resolució de 

concessió 

 

Congressos (SEC) 2021, 2022 
23 març – 

29 abril 
1 setembre 2020 – 

31 agost 2021 
5 octubre  

Cooperació internacional 
(COOP) 

2021, 2022 
23 març – 

29 abril 
1 octubre 2020 – 30 

setembre 2021 
14 octubre  

Acollida i inclusió social 
de joves en risc 
d'exclusió (JOVES) 

Biennals 
2020-2021 i 
2022-2023 

Presentades durant 
2020 

1 gener 2020 – 
30 setembre 2021 

15 octubre  

* Les dates indicades fan esment a l'anualitat 2021 i seran actualitzades per a la propera 
anualitat 
 
Subvencions previstes nominativament: 
 
Els terminis que s’estimen a efecte de presentació de sol·licituds i de justificació són: 
 

Descripció 
Previsió 

concessió 
Període 

subvencionable 
Termini màxim 

justificació 
Observacions 

Al Banc dels Aliments Maig 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

  

Al Consorci Centre Acolliment i 
Serveis Socials La Sopa 

Abril 
De l'1 d'octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

11 d'octubre de 
2021 

  

A l'Associació Valentes i 
Acompanyades 

Març 
De l'1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

  

A Càrites Diocesanes de Girona – 
Centre distribució aliments 

Abril 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

28 d'octubre de 
2021 

  

A l'Ajunt. de Salt – Projecte Juguem Març 
De l'1 d'octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

11 d'octubre de 
2021 

  

A l'Ajunt. de Girona – 
Teleassistència 

Maig 
De l’1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

14  d'octubre de 
2021 

  

Al Fons Català de Cooperació al 
Desenv. – Tercer Món 

Maig Per determinar Per determinar  

A Unió de Pagesos Maig 
De l'1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

11 d'octubre de 
2021 

  

A l'AMPA del Centre d'Educació Març De l'1 d'octubre de 11 d'octubre de   
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Especial Palau – Casal d'estiu 2020 al 30 de 
setembre de 2021 

2021 

Al CEE Font de l'Abella - Casal 
d'estiu 

Març 
De l'1 d'agost de 2020 
al 31 de juliol de 2021 

23 de setembre 
de 2021 

  

A la Fundació Pere Closa – Projecte 
escolar Girona-Est 

Abril 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

  

A l'Associació Genera – Atenció 
Integral a les dones 

Març 
De l'1 d'octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

  

Al Consorci Alba Ter Maig 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

  

Al Centre Recursos Pau i Solidaritat 
– Cooperació Internac. Girona 

Març 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

14  d'octubre de 
2021 

  

Entitats catalanes d'Acció Social Maig 
De l'1 de gener de 

2021 al 30 de 
setembre de 2021 

11 d'octubre de 
2021 

  

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

Abril 
De l'1 de gener de 

2021 al 31 d’octubre 
de 2021 

16 de novembre 
de 2021 

 

A l'Institut d'Investigació Biomèdica 
de Girona 

Abril 
De l’1 de novembre de 
2020 al 31 d’octubre 

de 2021 

16 de novembre 
de 2021 

 

A la Fundació Oncolliga Girona – 
Drenatge limfàtic 

Abril 
De l'1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

14 d'octubre de 
2021 

 

A l'Associació Pallapupas - 
Somriures d'hospital 

Abril 
De l’1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

21 d’octubre de 
2021 

 

Al Consorci de l'Estany Maig 
De l'1 de novembre de 
2020 al 31 d'octubre 

de 2021 

11 de novembre 
de 2021 

 

A l'Associació Dentistes Solidaris 
Girona – Somriures solidaris 

Març 
De l'1 d’octubre de 

2020 al 30 de 
setembre de 2021 

21 d'octubre de 
2021 

 

A l'Ajunt. d’Olot – Pla anual 
d'actuació per a la protecció 

Abril Per determinar Per determinar  

A l'Ajunt. de Girona- Pla anual 
d'actuació per a la protecció 

Abril Per determinar Per determinar  

A l’Institut Català de la Salut – 
Projecte Nens en moviment 

Abril 
De l’1 de juliol de 2020 
a 30 de juny de 2021 

9 de setembre de 
2021 

 

 
CAPÍTOL IX. SUBVENCIONS D’INTERÈS PÚBLIC I/O SOCIAL 
 
El pressupost de Dipsalut per a l’any 2021 preveu crèdits, gestionats pel Servei de Govern i de 
Relacions Institucionals, que poden destinar-se a subvencions de concessió directa, de 
conformitat amb el que estableix la Llei general de subvencions, per interès públic, social o 
humanitari i amb caràcter excepcional, per al finançament de projectes específics o lligats al 
Catàleg de Serveis, com per exemple els Plans municipals de salut o la vigilància i el control del 
mosquit tigre i de la mosca negra. 
 
CAPÍTOL X. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT 
 
Article 13 
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Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de Subvencions son els 
següents: 
 
Fonts de finançament: 
 
La font de finançament principal de Dipsalut és la corresponent a l’assignació que fa anualment 
la Diputació de Girona, que en l’any 2021 es preveu de 14.578.076,00 € (incloent l’import del 
Fons Sanitari de l’Estat). 
 
Les línies de subvencions, corresponen per tant a fons propis de l’organisme. 
 
Costos previsibles de les línies de concurrència: 
 
D’acord amb el pressupost de l’exercici 2021: 
 

 

 
Descripció de la  línia  

de subvenció 
Aplicació, beneficiaris i dotació 

Servei de Salut 
Ambiental 

Seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme 

de platges 

5/3110/46201 Seguretat, salvament i socorrisme  
600.000 € 

Servei de socorrisme a 
les piscines d'ús públic 
de titularitat i/o gestió 

municipal 

5/3110/46201 Seguretat, salvament i socorrisme  
200.000 € 

Lluita i control integrat 
de plagues urbanes 

5/110/46202 Programa econòmic lluita i control plagues 
700.000,00 € 

Assessorament i suport 
tècnic a les polítiques 
municipals de Salut 

Ambiental 

5/3110/46204 Assessorament i suport tècnic polítiques protecció 
10.000,00 € 
 
5/3110/76201 Inversió suport tècnic polítiques municipals 
250.000,00 € 

 

 
Descripció de la  línia  

de subvenció 
Aplicació, beneficiaris i dotació 

 
Descripció de la  línia  

de subvenció 
Aplicació, beneficiaris i dotació 

Servei de 
Promoció de la 

Salut, Benestar i 
Atenció a les 

Persones 

Intervencions 
terapèutiques 

4/3110/48900  Programa Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida per a ONL 90.000,00 € 

Condicions de salut i 
estils de vida 
Ajuntaments 

4 /3110/46204 Promoció salut i qualitat de vida per a Ajuntaments  
500.000,00 € 

Condicions de salut i 
estils de vida ONL 

4 /3110/48900 Programa Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
per a ONL 300.000,00 € 

Benestar i Comunitat 

4/3110/46205 Ajuntaments 258.243,00 € 
4/3110/46501 Consells Comarcals 218.514,00 € 
4/3110/46700 Consorcis 218.514,00 € 
4/3110/48903 ONL 354.729,00 € 

Despeses derivades 
per l’ús de consultori 

locals 

4/3110/46203 Consultoris Locals per a ajuntaments 
200.000,00 € 

Formació de 
professionals en l’àmbit 

de la salut 
4/3110/48912 Ajuts a col·legis professionals 1.000,00 € 
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Servei de Govern 
i Relacions 

Institucionals 

Realització de 
congressos, simposis, 

jornades i actes en 
l’àmbit de la salut 

pública i social 

1/3110/45391 A organismes públics dependents de les CCAA 
15.000,00 € 

Cooperació 
internacional, del 
respecte als drets 

humans i l’atenció a 
l’extrema pobresa 

1/3110/48913 Programa suport a la cooperació internacional 
per a ONL 160.000,00 € 
 
1/2310/46501 Prog. foment coop.int. drets humans i pobresa extr. 
Consells Comarcals  30.000,00 € 
 
1/2310/78913 Prog. foment coop.int. drets humans i pobresa 
extrema (inversió) ONL  80.000,00 € 

Despeses derivades 
per l’ús de centres 
docents d’educació 

especial 
 

1/2310/46203 CEE Manteniment centres educació especial per a 
Ajuntaments 75.000,00 € 
 
1/2310/48901 CEE Manteniment centres educació especial per a 
ONL 30.000,00 € 
 
 1/2310/46502 CEE Manteniment Centres educació especial 
Consells Comarcals 5.000,00 € 
 
1/2310/46702 CEE Manteniment centres educació especial 
per a Consorcis 5.000,00 € 

Despeses derivades de 
l’ús de centres de 
formació d’adults 

1/2310/46204  CFA- Manteniment centres formació adults per 
a ajuntaments 75.000,00 € 

 
Previsió econòmica per a les subvencions directes de caràcter nominatiu: 
 

Descripció Import 

1. Al Banc dels Aliments 40.000 € 

2. Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa 180.000 € 

3. A l'Associació Valentes i Acompanyades 20.000 € 

4. A Càrites Diocesanes de Girona – Centre distribució aliments 200.000 € 

5. A l'Ajuntament de Salt – Projecte Juguem 25.000 € 

6. A l'Ajuntament de Girona – Teleassistència 65.000 € 

7. Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Tercer Món 30.000 € 

8. A Unió de Pagesos 15.000 € 

9. A l'AMPA del Centre d'Educació Especial Palau – Casal d'estiu 12.000 € 

10. Al CEE Font de l'Abella – Casal d'estiu 8.000 € 

11. A la Fundació Pere Closa – Projecte escolar Girona-Est 15.000 € 

12. A l'Associació Genera – Atenció Integral a les dones 36.000 € 

13. Al Consorci Alba Ter 10.000 € 

14. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Cooperació Internac. Girona 15.000 € 

15. A entitats catalanes d'Acció Social 10.000 € 

16. A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut 145.000 € 

17. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona 100.000 € 

18. A la Fundació Oncolliga Girona – Drenatge limfàtic 15.000 € 

19. A l'Associació Pallapupas – Somriures d'hospital 29.000 € 

20. Al Consorci de l'Estany 20.000 € 

21. A l'Associació Dentistes Solidaris Girona – Somriures solidaris 46.463 € 

22. A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual d'actuació per a la protecció 60.000 € 

23. A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació per a la protecció 210.000 € 

24. A l'Institut Català de la Salut – Projecte Nens en moviment 4.000 € 
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Previsió econòmica màxima per a subvencions directes per interès públic, social o 
humanitari amb caràcter excepcional: 317.000 €. 
 
CAPÍTOL XI. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Article 14 
 
Per a cadascuna de les línies de concurrència esmentades als capítols IV, V i VI, VII d’aquest 
Pla, es recolliran els següents indicadors numèrics anualment: 
 
Fase de concessió de la subvenció: 

 
- Número de sol·licituds presentades 
- Import total atorgat 
- % atorgat sobre imports sol·licitats  
- % atorgat sobre import màxim previst 
- Import no atorgat 
- Percentatge d’ajuntaments beneficiats sobre el total de la demarcació (en els casos de 

subvencions adreçades a ajuntaments) 
 

Fase de justificació i pagament de la subvenció: 
 

- Número d’expedients amb minoracions 
- Import total de les minoracions 
- Número d’expedients revocats 
- Import total de les revocacions  
- Número d’expedients correctament justificats respecte del total 
- Import total pagat 

 
Els mateixos indicadors esmentats anteriorment serviran per a obtenir les dades globals de 
totes les línies de Dipsalut, mitjançant el sumatori de cadascuna de les línies de concurrència. 
 
Pel que fa a les subvencions excloses de concurrència, es recolliran de forma global els 
següents indicadors: 
 

- Número de subvencions nominatives concedides 
- Import global concedit en subvencions nominatives 
- Número de subvencions excloses de concurrència per raó d’interès públic 

concedides 
- Import global concedit en subvencions excloses de concurrència per raó d’interès 

públic concedides 
- % que representen les subvencions excloses de concurrència sobre el total de 

subvencions de Dipsalut 
- Evolució de l’import concedit en subvencions excloses de concurrència amb relació 

a exercicis anteriors 
 

Anualment, abans del dia 1 de maig de l’exercici posterior a la concessió de les subvencions, 
es realitzarà un informe que contingui, com a mínim, els indicadors numèrics anteriors, on 
també es valorarà el grau de compliment del Pla Estratègic i l’oportunitat de les línies de 
subvencions, i, si escau, s’acompanyarà amb una proposta d’actualització del Pla per la seva 
aplicació en l’exercici següent. 
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CAPÍTOL XII. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 
SUBVENCIONS 
 
Article 15 
 
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació 
de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 20122). 
 
Article 16 
 
El vigent Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut (2020-2022) té vigència des de l’1 de 
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2022, sense perjudici de les modificacions, revisions 
o revocacions anticipades que es puguin acordar anualment, a causa de la naturalesa dels 
sectors afectats per les subvencions de Dipsalut, en especial en el vessant de l’acció social per 
la seva constant evolució material. 

 
 
5. Expedient 2020/1817/D030100 – Proposta d’aprovació del Programa anual 
d’actuació (PAA) del Catàleg de Serveis 2021 
 
El Consell Rector aprova, en la sessió número 2019/12, que té lloc el 17 d’octubre de 
2019, el Catàleg de Serveis de Dipsalut de 2020 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. 
 
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  

 
2 Cal tenir en compte la modificació publicada en el BOP núm. 47 de 6 de març de 2020 
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col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les 
sessions del Consell Rector. 
 
Ateses, per tant, aquestes competències que li atribueixen els Estatus de l’Organisme, 
el Consell Rector de Dipsalut aprova, amb l’abstenció de les vocals senyores Sílvia 
Paneque i Laia Pèlach 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 2021 que acompanyarà el 
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar en l’expedient 
administratiu corresponent. 
 

Segon. Delegar la Gerència de Dipsalut perquè accepti, quan sigui necessari, 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 
 
Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2021 
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 

15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de 
transmissió de legionel·losi- Pt02 

15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua 
de consum humà- Pt03 

15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del 
consumidor- Pt04 

15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic- Pt05 02/03/2021 08/04/2021 07/06/2021 31/12/2021  

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de 
titularitat i/o de gestió municipal- Pt06 

02/03/2021 08/04/2021 04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges- Pt07 02/03/2021 08/04/2021 07/06/2021 31/12/2021  

Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges- Pt08 

Segons convocatòria  Psubv  

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

Segons convocatòria  Psubv  

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils- Pt09 15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes- Pt10 

Segons convocatòria  Psubv  

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

01/12/2020 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
04/01/2021 31/12/2021  
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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  04/01/2021  

Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de 
competència municipal- Pt13 

01/12/2020 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
04/01/2021 31/12/2021  

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

01/12/2020 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
04/01/2021 31/12/2021  

PROMOCIÓ DE LA SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES 
   
  

Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables- Pm01 15/12/2020 22/12/2020 04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al 
municipi- Pm04 

No requereix sol·licitud  04/01/2021  

Programa "Girona, territori cardioprotegit"- Pm05 01/12/200 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
04/01/2021 31/12/201  

Millora de les condicions i estils de vida- Pm07 Segons convocatòria  Psubv  

Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut- Pm08 04/05/2021 09/07/2021 01/09/2021 10/07/2022  

Programa "Benestar i Comunitat"- Pm10 Segons convocatòria  Psubv  

Programa de suport econòmic per a consultoris locals- Pm13 Segons convocatòria  Psubv  

ACCIÓ SOCIAL   

Programa de servei local de teleassistència domiciliària- Pm12 
Segons conveni de prestació del 

servei 
04/01/2021 31/12/2021  

Programa d'assessorament i suport tècnic en l'àmbit de les polítiques 
municipals d'igualtat de gènere i diversitat sexual Pm16 

01/12/2020 
Període de 
vigència del 

Catàleg 
04/01/2021 31/12/2021  

Programa de suport econòmic per centres de formació d'adults i centres 
educació especial Pm14 

Segons convocatòria Psubv Psubv  

Programa de suport econòmic pels joves en exclusió que migren sols-
programa drets humans-Pm15 

Segons convocatòria Psubv Psubv  
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6. Expedient 2018/2337/D050900 – Proposta d’esmena d’error en la 
comptabilització de la factura del mes de març de 2020 corresponent a 
l’arrendament de deu places d’aparcament al Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona 
 
Durant l’exercici 2018, mitjançant Decret de Presidència de data 14/12/2018, va ser 
adjudicat el contracte privat patrimonial de l’arrendament de deu places d’aparcament 
situades al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, números: 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 96, 97, 98 i 99; per un termini de quatre anys, a raó de cinquanta-cinc euros 
mensuals (55,00 €/mes), a la Fundació Privada del Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona, amb NIF G17699539, per import de vint-i-sis mil quatre cents 
euros (26.400,00 €) més cinc mil cinc cents quaranta-quatre euros (5.544,00 €) en 
concepte d’IVA, que sumen trenta-un mil nou cents quaranta-quatre euros (31.944,00 
€) IVA inclòs. 
 
La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte, és la que es 

detalla a continuació: 

 

Any 
2018 

(desembre) 
2019 

(anual) 
2020 

(anual) 
2021 

(anual) 

2022 
(gener a 

novembre) 
Total 

Import 550, 00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.050,00 € 26.400,00 € 

IVA 115,50 € 1.386,00 € 1.386,00 € 1.386,00 € 1.270,50 € 5.544,00 € 

Total 665,50 € 7.986,00 € 7.986,00 € 7.986,00 € 7.320,50 € 31.944,00 € 

 
A data d’avui l’execució de l’esmentada despesa per a l’anualitat 2020 és la següent: 
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N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo tercer Text lliure 

220189000044 AD 01/01/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 7.986,00 2.662,00 G17699539 
EXP.2018/2224. Contracte privat arrendament 10 places 
aparcament Parc Científic i Tecnològic UdG 

220200000050 O 10/02/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63 Parquing 
núm.42,96,97,98 i 99 QUOTA CESSIÓ ÚS PLACES 
APARCAMENT JC GENER 2020 

220200000131 O 21/02/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63  EDIFICI; JC 
Núm.36,37,38,40,41 QUOTA CESSIÓ ÚS PLACES 
APARCAMENT JC FEBRER 2020 

220200001112 O 08/05/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63  EDIFICI: JC Núm. 
36,37,38,40,41 QUOTA CESSIÓ ÚS PLACES 
APARCAMENT JC ABRIL 2020 

220200001478 O 08/06/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63 Núm.36,37,38,40,41 
QUOTA CESSIÓ ÚS PLACES APARCAMENT JC MAIG 
2020 

220200001728 O 30/06/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63 CESSIÓ ÚS PLACES 
APARCAMENT JC JUNY 2020 / Parquing núm.42,96,97,98 
i 9 

220200002716 O 13/08/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2019/63  36,37,38,40,41 
CESSIÓ ÚS PLACES APARCAMENT JC JULIOL 2020 / 
Parquing 42,96,97,98 i 

220200002771 O 18/08/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major - Exp 2019/63 JC Núm.36,37,38,40,41 
QUOTA CESSIÓ ÚS PLACES APARCAMENT JC AGOST 
2020 

220200003245 O 06/10/2020 22020000015 2020 2 3110 20200 665,50 0,00 G17699539 
Contracte major -servei Exp 2019/63 Servei arrendament 
places aparcament Parc Científic setembre 2020. 
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Del detall del quadre anterior es desprèn que el reconeixement de l’obligació 
corresponent a la factura de la despesa de lloguer de les 10 places d’aparcament del 
mes de març de 2020 no ha estat imputada a l’operació comptable AD (autorització i 
disposició de la despesa) núm. 220189000044. 
 
Per altra banda, en data 7 d’agost de 2019 Dipsalut va signar un conveni de 
col·laboració amb la Fundació Privada del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, amb NIF G17699539 on queda acordada l’aportació econòmica anual de 
Dipsalut per tal de sufragar les despeses comunitàries del Parc en proporció a la seva 
participació, d’acord a la proporció de m2 dels que Dipsalut en fa ús respecte del total 
de m2 del Parc. 
 
La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del conveni, és la que es 

detalla a continuació: 

 

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Total CONVENI 

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

 
A data d’avui tenim que l’execució de l’esmentada despesa per a l’anualitat 2020 és la 
següent: 



 

37 

 

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo tercer Text lliure 

220199000081 AD 01/01/2020 22020000064 2020 2 3110 21200 58.114,97 28.391,98 G17699539 
Conveni amb Fundació Parc Científic i 
Tecnològic UdG despeses comunitàries 
2020-2022 

220200000552 O 31/03/2020 22020000064 2020 2 3110 21200 9.685,83 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2018/2337 
Liquidació manteniment parc gener/febrer 
2020 

220200000697 O 15/04/2020 22020000064 2020 2 3110 21200 665,50 0,00 G17699539 

Contracte major - servei Exp 2019/63 
EDIFICI:JC Núm.36,37,38,40,41 QUOTA 
CESSIÓ ÚS PLACES APARCAMENT JC 
MARÇ 2020 

220200000721 O 20/04/2020 22020000064 2020 2 3110 21200 9.685,83 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2018/2337 
Liquidació manteniment parc març/abril 
2020 

220200001839 O 13/07/2020 22020000064 2020 2 3110 21200 9.685,83 0,00 G17699539 
Contracte major - servei Exp 2018/2337 
Liquidació manteniment parc Maig/Juny 
2020 
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De l’anterior detall d’execució de la despeses comunitàries del Parc d’enguany, es 
desprèn que ha estat imputat erròniament el reconeixement de l’obligació corresponent 
a la factura de la despesa d’arrendament de 10 places d’aparcament del mes de març, 
a l’operació AD (autorització i disposició) corresponent a l’anualitat 2020 de despeses 
comunitàries del Parc. 
 
Per tot l’esmentat, i per tal de corregir l’error indicat, es fa del tot necessari 
complementar el crèdit autoritzat i disposat (AD) corresponent a les despeses 
comunitàries del Parc en 665,50 €.  
 
La competència per aprovar la modificació que es proposa correspon al Consell 
Rector, en tant que va ser l’òrgan que va aprovar l’esmentat conveni.  
 
D’acord amb aquests antecedents, i atestes les competències que li atribueixen els 
Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per unanimitat, 
l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Únic. Autoritzar i disposar la despesa per import de 665,50 € (IVA inclòs) a favor de la 
Fundació Privada del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, amb NIF 
G17699539, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despesa 2/3110/21200 
(Manteniment i conservació d’edificis) del pressupost d’enguany, per tal de disposar 
del crèdit en fase AD suficient per a fer front a totes les liquidacions de despeses 
comunitàries del Parc de 2020.  
 
 
7. Expedient 2020/1759/X020203 – Proposta de concessió de subvenció exclosa 
de concurrència pública a SUMAR per a les despeses del projecte del gestor 
d’expedients GESS 
 
El 30 de setembre de 2020, SUMAR Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL 
(en endavant SUMAR), amb NIF B55023832, va presentar una sol·licitud de subvenció 
exclosa de concurrència pública per les despeses del gestor d’expedients de Serveis 
Socials, anomenat “GESS”, per donar cobertura a la necessitat de modernitzar els 
centres que gestionen els serveis socials als territoris adscrits a aquest organisme i 
amb la voluntat de dotar als professionals que hi treballen d’eines per fer que les 
gestions internes siguin més eficients i menys costoses, per la qual cosa demana a 
Dipsalut una subvenció de seixanta mil euros (60.000,00 €). Posteriorment en data 6 
d’octubre de 2020 SUMAR va presentar un escrit complementari a la seva sol·licitud 
corregint les dates previstes de l’activitat objecte de subvenció.  
 
SUMAR és una societat mercantil de capital íntegrament públic, formada per diverses 
administracions locals, amb la missió de desenvolupar serveis socials de qualitat i 
proximitat al món local, així com solucions d’innovació, planificació i gestió 
d'equipaments i serveis, sumant esforços amb les entitats del tercer sector social i les 
mateixes administracions públiques amb l'objectiu d'aconseguir més felicitat i qualitat 
de vida per a les persones. 
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També està entre els seus reptes el d’acompanyar al sector públic català en 
l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques nacionals i 
internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya. 
 
Consta dins l’expedient una memòria justificativa de SUMAR relativa a les 
característiques del GESS i les seves darreres actuacions de millora més rellevants, 
des de l’any 2017, a destacar: la integració que permet la compartició d’informació de 
Salut i de Serveis Socials pels professionals dels diferents àmbits, noves funcionalitats 
del procés de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), integració del GESS amb la 
informació de Dependència del Departament de Treball i Afers Socials de la 
Generalitat sincronitzant la informació del GESS sobre casos Dependència amb la 
informació periòdica que envien els responsables de la Generalitat, integració del 
GESS amb la informació al Banc d’Aliments, desenvolupament d’un mòdul en el GESS 
que segueix el procés d’ajuts econòmics d’urgència social, entre moltes d’altres. 
 
Aquest any 2020, amb l’aparició de la COVID-19, s’ha generat un increment de 
necessitats que ha repercutit en un increment de les despeses anuals del servei. En 
concret, les necessitats que s’han vist incrementades són: 
 

- Adquisició de llicències d’Agile Point per nous usuaris per que puguin treballar 
des de casa amb els serveis GESS. 

- Suport a usuaris a nivell de consultes funcionals, incidències i millores del 
servei GESS. 

- Suport a usuaris a nivell de connexions de tablets i nous ordinadors utilitzats 
per treballar amb el servei GESS. 

- Coordinacions dels diferents grups de treball dels territoris i grups de treball 
funcionals (Planificació, Millores i Administració). 

 
Finalment aquesta memòria conclou que les despeses previstes pel servei GESS pel 
2020 són de 80.000 €. Per tot això, SUMAR demana una subvenció a Dipsalut de 
seixanta mil euros (60.000,00 €), per poder finançar una part de les despeses 
previstes pel servei de GESS pel 2020. 
 
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la 
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació 
de Girona, i que des del dia 1 de gener de 2016, incorpora la Unitat d’Acció Social de 
la Diputació de Girona a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, assumint per tant 
les funcions derivades d’aquesta prestació. 
 
Atès que la finalitat del projecte pel qual es demana suport és d’interès públic i social 
per la demarcació de Girona per la seva vessant de millora de la gestió per part dels 
professionals de Serveis Socials, i per tant tindrà també un impacte en la qualitat de 
servei ofert a les persones usuàries. 
 
Atès que Dipsalut no té inclòs en el seu pla estratègic de subvencions 2020 una línia 
de subvencions en concurrència que tingui com a objecte una ajuda similar i que  
resultaria difícil efectuar una convocatòria per subvencionar actuacions com la 
promoguda per SUMAR, donada la seva singularitat i excepcionalitat.  
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Atès que s’ha comprovat que SUMAR es troba al corrent de les seves obligacions 
davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social i 
declara que no està sotmès a cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari 
d’aquesta subvenció, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb  aquests antecedents es pot concedir una subvenció directa atès que 
s’acredita el seu interès públic i social i es fa difícil la seva convocatòria, de conformitat  
amb el que s’estableix en l’apartat  c) de  l’article 22.2  de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional, 
aquelles subvencions  
que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres causes que en 
dificultin la convocatòria pública. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
estableix que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució 
de concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic 
del sector públic, que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord 
o resolució per a la concessió d’una subvenció. 
 
La tramitació  respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector núm. 2019/09, de 6 d’agost de 
2019 va aprovar delegar a la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista en aquesta subvenció és 
superior a vint mil euros (20.000,00 €), i, per tant, l’òrgan competent per a la concessió 
de la subvenció és el Consell Rector de Dipsalut. 
 
Per tot l’exposat, i ateses les competències que li atribueixen els Estatuts de 
l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut 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. Concessió 
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Concedir a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb NIF 
B55023832, una subvenció directe per interès públic per les despeses de Gestor 
d’Expedients de Serveis Socials “GESS”, per un import de seixanta mil euros 
(60.000,00  €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, 
general de subvencions, d’acord amb el detall següent: 
 

Expedient Beneficiari NIF 

2020/1759 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social 

de Catalunya, SL 
B55023832 

Objecte 

Gestor d’expedients de Serveis GESS 

Subvenció 

Total 
pressupost 

Import 
concedit 

total 

Percentatge 
subvencionat 

Període 
subvencionable 

Termini justificació 
finalitza 

80.000,00 €  60.000,00 € 75 % 
De l’1 d’octubre de 
2019 a 1 d’octubre 

de 2020 

16 de novembre 
de 2020 

 
SEGON. Autorització  
Autoritzar i disposar l’import de seixanta mil euros (60.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació 1/3110/44900 Altres subvencions a ens públics i soc. mercantil local. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part 
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà entre l’1 d’octubre de 2019 i  
l’ 1 d’octubre de 2020. 
 
QUART. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
El beneficiari haurà d’acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, en el moment 
de presentació del compte justificatiu.  
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
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El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 16 de novembre de 2020, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de vuitanta mil euros   
(80.000,00 €) corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre d’entrada de Dipsalut 
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de Dipsalut 
(www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la informació 
següent:  
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat realitzada en   
compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència en l’apartat anterior. 
d) Detall del finançament final d eles despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari el qual també tramitarà i 
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.  
 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El beneficiari serà el responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà 
tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel 
pressupost del projecte. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 

http://www.dipsalut.cat/
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En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
VUITÈ. Pagament  
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  
 
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la 
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant 
transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord i previ informe favorable del cap del centre gestor. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

 
b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 

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

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

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

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

c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 

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

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

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

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
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d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Expedient 2011/1588/X020500 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Universitat de Girona per al 
foment dels estudis de medicina a Girona amb el finançament del laboratori 
d’habilitats clíniques en ciències de la salut 
 
En data 15 de febrer de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar 
el conveni per al foment dels estudis de medicina a la Universitat de Girona amb la 
finalitat d’impulsar i facilitar els recursos per a la formació continuada en l’àmbit de la 
salut pública. En aquest conveni s’estipula que la Diputació, per mitjà del seu 
organisme autònom Dipsalut, col·laboraria amb la Universitat de Girona (en endavant 
UdG) contribuint al finançament del laboratori d’habilitats clíniques en ciències de la 
salut mitjançant una subvenció de 600.000 €. 
 
En quant a aquesta subvenció s’establien 2 períodes de pagament: 
 

50% en el moment de signatura del conveni 
50 % en el moment de justificació de les despeses 

 
La justificació de la despesa es preveia com a màxim el 30 de novembre de 2011. 
 
El pacte cinquè del conveni establia que per possibilitar la realització dels objectius i en 
compliment de l’acord subscrit entre la UdG i la Diputació de Girona, el 17 de juliol de 
2008, la UdG cediria a Dipsalut el dret d’ús, per un termini de 75 anys, d’un espai de 
com a mínim 650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de Ciències de la 
Salut, per ubicar-hi les seves dependències o altres serveis que amb la Diputació es 
considerin oportuns i que l’incompliment d’aquest pacte comportaria el reintegrament 
de les quantitats satisfetes per Dipsalut a aquests efectes. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en data 3 de març de 2011 va acceptar l’encàrrec 
esmentat anteriorment, en el sentit de exercir els drets i obligacions derivats del 
conveni i de realitzar l’aportació econòmica i imputar la despesa de 600.000 euros. 
 
L’eficàcia de l’acord quedava condicionada a l’aprovació d’una modificació de crèdit 
extraordinari. 
 
El conveni es va signar el 30 de març de 2011, sense que l’aportació de Dipsalut es 
pogués efectuar en aquell moment, aspecte que va quedar esmenat el 9 de juny de 
2011, un cop aprovat el crèdit, i ordenat el pagament dels 300.000 euros previstos pel 
moment de la formalització. 
 
El dia 4 de novembre de 2011, amb caràcter previ a la finalització del període de 
justificació i d’acord amb una sol.licitud de l’UdG de data 31 d’octubre de 2011, el 
President de Dipsalut va acordar la pròrroga d’aquest termini, allargant-lo fins el dia 31 
de gener de 2012. 
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El dia 25 de gener de 2012 la UdG va presentar el compte justificatiu corresponent, 
dins del termini concedit a l’efecte.  
 
Més tard, mitjançant informe del responsable de Gestió Administrativa de Dipsalut de 
data 24 d’octubre de 2012 es constata que l’organisme en aquell moment encara no 
disposava de cap espai dins el Campus Universitari de Ciències de la Salut de la UdG  
i, per tant, no constava cap assentament en el Registre de béns de l’organisme. 
 
El secretari de Dipsalut el dia 6 de novembre de 2012 informava de la necessitat 
d’introduir un punt en l’ordre del dia de la Comissió de seguiment, als efectes d’avaluar 
l’incompliment dels objectius previstos i de redefinir els paràmetres legals de la 
col·laboració entre ambdós organismes i el decret de Presidència de 20 de novembre 
de 2012 en sol·licitava la introducció a la propera reunió que se celebrés de la 
Comissió de seguiment del Conveni per al foment dels estudis de medicina a la UdG a 
efectes d’avaluar l’impacte de l’incompliment del compromís per part de la Universitat. 
 
Posteriorment també l’Interventor de la Diputació de Girona per informe de 17 
d’octubre de 2013, esmenta que s’han realitzat varis requeriments a la UdG i que cal 
activar el reintegrament dels imports satisfets. 
 
Malgrat aquests antecedents, no és fins el dia 30 de maig de 2014 que s’efectua una 
reunió de la Comissió de seguiment del conveni en que la UdG es compromet a 
buscar uns espais alternatius.  
 
Vist l’informe proposta, de data 27 d’octubre de 2020, emès per la gerent i el cap de 
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut,  en què exposen que: 
 
“Posteriorment a la reunió de la Comissió de Seguiment de 12 de maig de 2015 
s’acorda la possibilitat de posposar la obligació fins el moment de construcció efectiva 
del campus, aspecte que segons la documentació en poder de Dipsalut no es va 
arribar a formalitzar entre ambdues institucions, ni incorporar com a modificació del 
conveni inicial. 
 
Ambdós organismes van valorar la possibilitat (durant el 2016 i part del 2017) d’ocupar 
espais del Parc Científic i Tecnològic, davant la impossibilitat actual de disposar dels 
m2 requerits en el campus de la Salut, però la solució es va considerar inviable tant 
per la titularitat dels espais com per la situació econòmica del Parc Científic. 
 
En atenció als antecedents el dia 14 de setembre de 2018 es va notificar a la UdG un 
decret de Presidència de Dipsalut que instava a reunir la Comissió de Seguiment del 
Conveni per tal de tractar l’incompliment dels compromisos del conveni i, per valorar, 
en el seu cas, la incoació dels tràmits oportuns per al reintegrament de la subvenció 
pagada amb base a l’operació comptable aprovada el 9 de juny de 2011, corresponent 
al pagament del 50% de l’import previst (300.000 euros) per part de Dipsalut. 
 
Per tot l’esmentat, atès que els tràmits efectuats fins al moment no han aconseguit 
resoldre la situació generada, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de tres-cents mil euros  (300.000 €), més la 
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part corresponent als interessos de demora, atès l’incompliment del pacte cinquè del 
conveni respecte a la cessió d’ús, per un termini de 75 anys, d’un espai de com a 
mínim 650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de Ciències de la Salut, 
per ubicar-hi les dependències de Dipsalut o altres serveis que amb la Diputació es 
consideressin oportuns, d’acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que estableix com a causa de reintegrament 
“l’incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció”. 
D’acord amb l’esmentat article 37 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el reintegrament de les quantitats percebudes comporta haver d’exigir 
l’interès de demora corresponent, calculat des del dia de pagament a la Universitat de 
Girona (16 de juny de 2011), fins a la data que es resol la procedència del 
reintegrament. 
 
Fins el moment, els interessos generats queden reflectits a la següent taula: 
 

Base                           
(import en € ) 

Data inicial Data final Dies Tipus demora                   
(art. 38 LGS) 

Import interessos 

300.000,00 € 16/06/2011 31/12/2011 198 5,000 8.136,99 € 

300.000,00 € 01/01/2012 31/12/2012 366 5,000 15.000,00 € 

300.000,00 € 01/01/2013 31/12/2013 365 5,000 15.000,00 € 

300.000,00 € 01/01/2014 31/12/2014 365 5,000 15.000,00 € 

300.000,00 € 01/01/2015 31/12/2015 365 4,375 13.125,00 € 

300.000,00 € 01/01/2016 31/12/2016 366 3,750 11.250,00 € 

300.000,00 € 01/01/2017 31/12/2017 365 3,750 11.250,00 € 

300.000,00 € 01/01/2018 31/12/2018 365 3,750 11.250,00 € 

300.000,00 € 01/01/2019 31/12/2019 365 3,750 11.250,00 € 

300.000,00 € 01/01/2020 03/11/2020 308 3,750          9.467,21 € 

 

   

Total interessos 
de demora 

120.729,20 € 

 
Malgrat això, serà en el moment de l’acord de resolució del procediment per part de 
l’òrgan competent, quan es fixarà definitivament la quantitat corresponent als 
interessos que s’hagin generat fins a la data. 
 
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 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 els articles  42 i 51.1 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 37.1 de la Llei General de Subvencions preveu que procedirà el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora 
corresponents des del moment de pagament de la subvenció fins a la data en que 
s’acorda la procedència del reintegrament, en el cas de incompliment total o parcial de 
l’objectiu, l’activitat el projecte o la no adopció del comportament que fonamentin la 
concessió de la subvenció.   
 
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 en data 3 de març de 2011 el Consell Rector de Dipsalut va acceptar 
l’encàrrec fet per la Diputació de Girona, li correspon 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, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut atribueix al Consell Rector i d’acord amb la delegació efectuada a la 
Presidència de Dipsalut per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 
23 de juliol de 2019, 
 
Per tot l’exposat, i ateses les competències que li atribueixen els Estatuts de 
l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut 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. Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la 
Universitat de Girona en el conveni per al foment dels estudis de medicina a Girona 
signat el 30 de març de 2011, d’acord amb el següent detall: 
 
a) Causa que determina el seu inici: incompliment parcial de l’activitat que 

fonamentava la concessió de la subvenció. 
 

b) Obligacions incomplertes: clàusula 5a del conveni relativa a la cessió d’ús, per un 
termini de 75 anys, d’un espai de com a mínim 650 m2 de superfície útil dins el 
Campus Universitari de Ciències de la Salut, per ubicar-hi les dependències de 
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Dipsalut o altres serveis que amb la Diputació es consideressin oportuns  i on 
s’estipulava que l’incompliment d’aquest pacte comportaria el reintegrament de les 
quantitats satisfetes per Dipsalut a aquests efectes 

 

c) Import per incompliment: 
 

- Import bestreta 50% de la subvenció pagada .................................... 300.000,00 €. 
- Interessos de demora aplicable en matèria de subvencions (interès legal del diner 
incrementat en un 25%, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
estableixi un altre diferent) sobre la quantitat a reintegrar, des del dia en què 
s’efectua el pagament (16 de juny de 2011) fins a la data en què s’acordi la 
resolució del procediment, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei general 
de subvencions.  

 
Segon. Atorgar a la Universitat de Girona un termini de 15 DIES HÀBILS, a comptar 
des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions que 
consideri oportunes. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Universitat de Girona,  a la Intervenció de Fons de 
la Diputació de Girona i a la Tresoreria general de la Diputació de Girona. 
 
 
9.  Expedient 2015/791/X020302 – Proposta d’estimació del recurs de reposició 
de l’Ajuntament de Pont de Molins contra la resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida per al finançament de despeses 
de l’ús del consultori local (SAC 2015/23) 
 
La presidenta cedeix la paraula al senyor David Álvarez, cap dels Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització, qui explica als assistents els motius que han fonamentat la 
proposta d’estimació dels dos recursos de reposició objecte dels punts 9 i 10 de l’ordre 
del dia. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/1, que va tenir lloc el 
dia 27 de gener de 2015, va concedir l’Ajuntament de Pont de Molins una subvenció 
per al finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local per un import de 
mil vuit-cents (1.800,00 €) que representava un 86,91% de la base subvencionable 
fixada en dos mil setanta-un euros amb setze cèntims (2.071,16 €).  
 
El dia 14 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Pont de Molins, va presentar el compte 
justificatiu relatiu a la subvenció, amb esmena de 21 de juliol de 2015, dins el termini 
establert. 
 
Vist l’informe proposta de 28 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la gerent de Dipsalut, en què exposen: 
 
“El 2015 es va aprovar el “Pla anual de fiscalització plena posterior, control financer i 
auditoria de l’exercici 2015 de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms 
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i de les entitats que en depenen”. D’entre les actuacions incloses en el Pla anual, hi 
havia la de control financer de subvencions, que es va dur a terme amb la 
col·laboració de la firma d’auditoria Faura Casas Auditors Consultors SL. En la 
memòria de planificació dels treballs de control financer es definia l’abast i la mostra de 
subvencions a revisar, entre elles la concedida per import de 1.800 € a l’Ajuntament de 
Molins per “Despeses derivades de l’ús del consultori local: neteja” (Exp. 2015/791): 
De la revisió de la subvenció es va concloure en el control financer que procedia el 
reintegrament parcial d’aquesta subvenció. En data 8 de gener de 2018 es va 
traslladar el resultat del control financer de subvencions a l’Ajuntament de Pont de 
Molins (Registre de sortida 2-2018-000182-2). 
 
Mitjançant decret del President del Dipsalut de data 9 de setembre de 2019 es va 
aprovar l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Pont de Molins, pel finançament de despeses derivades de l’ús del 
consultori local per un import 304,77 €. En aquest acord s’atorgava a l’Ajuntament un 
termini de 15 dies per presentar al·legacions. L’Ajuntament de Molins no va presentar 
cap al·legació dins aquest termini. 
 
D’acord amb els antecedents que figuren al Decret d’inici de reintegrament, en data 20 
d’abril de 2020, fora de termini d’al·legacions, l’Ajuntament va presentar un escrit en el 
qual exposa la seva disconformitat amb els càlculs efectuats per l’auditoria alhora que 
feia palès l’error aritmètic de l’Ajuntament de Pont de Molins en el moment de justificar 
la subvenció. Així mateix, sol·licitava l’estimació de l’al·legació i el posterior arxiu de 
l’esmenat expedient. 
 
Mitjançant acord del Consell Rector del Dipsalut de data 6 d’agost de 2020 es van 
desestimar les al·legacions presentades fora de termini i es va aprovar el 
reintegrament parcial de la subvenció per import de 359,73 € (interessos de demora 
inclosos). 
 
L'Ajuntament de Pont de Molins va ingressar l’import a reintegrar i els interessos de 
demora. 
 
En data 12 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Pont de Molins va presentar un 
recurs de reposició contra l’acord del Consell Rector de Dipsalut, de data 6 d’agost de 
2020, relatiu a l’expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l‘Ajuntament per al finançament de despeses de l’ús del consultori local en què, d’entre 
les al·legacions, hi exposa els següents arguments: 
 
 “[...] 3a) L’auditoria va arribar a una conclusió errònia respecte el motiu del 
desquadrament de la despesa justificada en la subvenció i no va tenir en compte tota 
la documentació aportada, només les nòmines del personal de neteja. No va tenir en 
compte els costos empresarials. Per la qual cosa, el resultat de l’auditoria no és 
correcte i no pot fonamentar cap procediment de reintegrament posterior. 
4a) Errors en els càlculs. [...] En els càlculs efectuats per Dipsalut en el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida, també s’hi han detectat errors perquè 
no van tenir en compte tota la documentació aportada durant l’auditoria. Les despeses 
a justificar en confrontació amb els càlculs efectuats per Dipsalut en el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida són els següents: 
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Les despeses relatives al servei de neteja del Consultori local durant l’anualitat 2014 foren 
de 2.371,11€ (base subvencionable), les quals equivalen al 26% de la jornada del personal 
de neteja contractat per aquest Ajuntament, això són 2 hores, 3 cops per setmana. Essent 
així, l’import de la subvenció concedida a raó del 86,91% de la base subvencionable, amb 
un màxim de 1.800€ establert a les bases de la subvenció, és correcte. 
 
Les persones contractades per aquest Ajuntament per fer el servei de neteja del consultori 
local foren la Sra. RBA, amb DNI XXXX2402D des del mes de gener al setembre de 2014, i 
des del mes d’octubre al desembre de 2014 fou la Sra. IBB, amb DNI XXXX2874L. [...]” 
 
Aquest recurs va ser traslladat a l’òrgan de control financer de la Diputació de Girona per 
tal que emetés informe. En data 21 d’octubre de 2020 el viceinterventor de la Diputació de 
Girona emet un informe sobre el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Pont de 
Molins en relació al reintegrament parcial d’una subvenció derivat del control financer de 
Subvencions 2015, en què exposa: 
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“Revisades les nòmines i TC1 que ha fet arribar l’Ajuntament juntament amb el recurs de 
reposició, es conclou que les despeses totals per la neteja del consultori Local pel 2014 van 
ser de 2.546,73 € (En el sumatori que fa l’Ajuntament a les al·legacions hi ha un total de 
2.371,11 €, però està mal sumat). 

 
Nòmines 2014 escanejades i signades de: RBA 
 

RBA Base 
cotització 

TC1 Total 
despeses 

26 % imputació hores 
s/ajuntament 

Gener 593,99 236,71 830,7 215,98 

Febrer 593,99 236,71 830,7 215,98 

Març 593,99 236,71 830,7 215,98 

Abril 593,99 236,71 830,7 215,98 

Maig 593,99 236,71 830,7 215,98 

Juny 593,99 236,71 830,7 215,98 

Juliol 593,99 236,71 830,7 215,98 

Agost 593,99 236,71 830,7 215,98 

Setembre 593,99 236,71 830,7 215,98 

TOTAL 5.345,91 2.130,39 7.476,30 1.943,84 

 
Nòmines 2014 escanejades i signades de: MIBB 

 
A B C= A+B D= C * 
26% 

MIBB Base 
cotització 

TC1 Total 
despeses 

26 % imputació hores 
s/ajuntament 

Octubre 455,39 187,17 642,56 167,07 

Novembre 593,99 244,13 838,12 217,91 

Desembre 593,99 244,13 838,12 217,91 

TOTAL 1.643,37 675,43 2.318,80 602,89 

 

TOTAL 
JUSTIFICACIÓ 

6.989,28 2.805,82 9.795,10 2.546,73 

 
S’ha comprovat que les despeses de nòmines i seguretat social (TC1/RLC) que 
adjunta l’Ajuntament amb el document d’al·legacions són correctes, i per tant són les 
que es van incloure en el compte justificatiu, per la qual cosa s’hauria de tenir en 
compte la totalitat de l’import justificat en el seu moment (2.162,12 €), quantitat 
suficient per cobrar el 100% de la subvenció de 1.800,00 €. 
 
L’Ajuntament al·lega que va donar, en el seu moment, als auditors, tota la 
documentació referent a aquestes nòmines i TC1/RLC, cosa que en aquests moments 
no es possible constatar. 
 
Per tot això, i a mode de conclusió, si l’Ajuntament va entregar tota la documentació 
justificativa als auditors contractats per la Diputació de Girona com a col·laboradors 
per a la realització d’aquests treballs, o l’hagués entregat en el termini establert per 
formular les corresponents al·legacions, no s’hauria d’haver produït el reintegrament 
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de la subvenció i, per tant, atenent al principi de confiança legítima que ha de presidir 
les relacions entre administracions públiques, es proposa estimar la petició de 
l’Ajuntament de Pont de Molins i anul·lar el procediment de reintegrament aprovat per 
acord del Consell Rector del Dipsalut de data 6 d’agost de 2020.” 
 
Vist el que disposa l’article 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic disposa que les administracions públiques hauran de respectar en la 
seva actuació i en les seves relacions el principi, entre d’altres, de confiança legítima. 
Vist el que disposa l’article 41 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Atès que en l’informe del vice-interventor de la Diputació de Girona es proposa estimar 
el recurs administratiu interposat per l’Ajuntament de Pont de Molins i anul·lar el 
procediment de reintegrament.” 
 
Atesos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de l’Organisme li atribueix, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Pont de Molins, 
amb CIF P1714400G, el 12 de setembre de 2020, amb registre d’entrada     
(2020/3201) contra l’acord de resolució del Consell Rector de data 6 d’agost de 2020, 
relatiu a la resolució del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins per al finançament de despeses de l’ús 
del consultori local, d’acord amb l’informe emès pel Viceinterventor de la Diputació de 
Girona de 21 d’octubre de 2020. 
 
Segon. Revocar l’acord de Consell Rector de data 6 d’agost de 2020 pel qual es va 
acordar la resolució del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins per al finançament de despeses de l’ús 
del consultori local. 
 
Tercer. Procedir a la devolució de l’import mitjançant transferència bancària a 
l’Ajuntament de Pont de Molins, amb CIF P1714400G, que van ser ingressat 
indegudament en concepte de la resolució del procediment de reintegrament parcial de 
la subvenció concedida pel finançament de despeses derivades de l’ús del consultori 
local, de tres-cents cinquanta-nou euros amb setanta-tres cèntims (359,73 €), més els 
interessos de demora que corresponguin calculats des de la data de l’ingrés 
(07/09/2020) fins a la data en que efectivament es produeixi la devolució. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pont de Molins 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 (Control Financer) i a la 
Tresoreria de la Diputació de Girona als efectes corresponents. 
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10. Expedient 2020/464/X020201 – Proposta d’estimació del recurs de reposició 
presentat per l’Associació gironina de prevenció i ajuda malalties del cor 
(GICOR) contra la resolució de la convocatòria de subvencions per a finançar les 
despeses de projectes d’intervencions terapèutiques per a ONL 2020 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/03, de 12 de març 
de 2019, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i per a organitzacions no lucratives i 
d’intervencions terapèutiques per a ONL a la demarcació de Girona, les quals es van 
publicar en el BOP de Girona, número 56, de 20 de març de 2019. 
 
En data 21 de febrer de 2020, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar la convocatòria 
de subvencions per a d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2020, amb 
plena submissió a les bases esmentades, i van ser publicades en el BOP de Girona, 
núm. 41, de 28 de febrer de 2019. 
 
La dotació pressupostària màxima fixada en la convocatòria és de noranta mil euros 
(90.000,00 €), amb càrrec a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut per l’any 
2020: 

 
 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa de foment condicions i estils de 
vida per a ONL 

4/3110/48900 90.000,00 € 

 
El termini de presentació de sol·licituds va començar el 29 de febrer i va finalitzar el 14 
d’abril de 2020.  
 
La convocatòria preveu en el seu punt setè que l’import de la subvenció que es 
concedeix serà d’un màxim percentual que es detalla en el punt citat en funció de la 
població del municipi, el tipus de projecte i el pressupost de l’activitat. 
 
S’hi van presentar 48 sol·licituds, 43 de les quals es van concedir, per un import total 
de 90.000,00 €, és a dir la totalitat de la dotació disponible. 
 
En data 16 de juliol de 2020 el Consell Rector de Dipsalut va resoldre la convocatòria 
no tenint en compte com a beneficiària a l’Associació Gironina de Prevenció i ajuda 
malalties del cor (GICOR) amb NIF G08841751, per error en el moment d’emetre 
l’informe tènic de valoració de sol·licituds 
 
La resolució es va publicar en el tauler d’anuncis de Dipsalut (e-tauler) el dia 10 
d’agost de 2020. 
 
Amb data 9 de setembre de 2020 (RE 20/3146) l’Associació Gironina de Prevenció i 
ajuda malalties del cor (GICOR) ha presentat un recurs de reposició en el sentit que no 
s’ha tingut en compte la seva sol·licitud, de la qual es van excloure unes despeses no 
subvencionables, però que encara podia optar a la subvenció amb els conceptes 
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restants, tal com se li va comunicar en un correu de data 13 de març, amb una base 
subvencionable d’11.500,00 €. 
 
En data 27 d’octubre de 2020, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Serveis a les Persones emet un informe sobre la interposició d’aquest recurs d’acord 
amb el qual exposa que un cop revisada la documentació que al·lega l’Associació 
Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR), es constata que, 
efectivament, no es va tenir en compte la sol·licitud presentada per GICOR i que, de la 
documentació aportada, un cop deduïdes les despeses no subvencionables, en resulta 
una base subvencionable d’11.500,00 € per despeses de difusió, i salaris de 
fisioterapeuta. 
 
Per aquest motiu proposa que s’accepti el recurs presentat per l’Associació Gironina 
de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR), i, en conseqüència, que s’atorgui a 
l’entitat Associació Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR), amb NIF 
G08841751, una subvenció, seguint els mateixos criteris que en la resolució de la línia 
de subvencions per a intervencions terapèutiques, del Tipus “B”, per a “Serveis 
d'Atenció a Malalts del Cor”, de dos mil dos-cents noranta-tres euros amb quatre 
cèntims ( 2.293,04 €), que representa el 19,94% de la base subvencionable, que es 
fixa en onze mil cinc-cents euros (11.500,00 €). 
 

Per tant, procedeix atorgar a l’Associació Gironina de Prevenció i ajuda malalties del 
cor (GICOR), una subvenció de dos mil dos-cents noranta-tres euros amb quatre 
cèntims (2.293,04 €), que representa el 19,94% de la base subvencionable, que es fixa 
en onze mil cinc-cents euros (11.500,00 €). 
 

Vist l’informe proposta emès per la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, de data 27 d’octubre de 2020 en el que s’exposen els següents 
fonaments de dret: 
 
“D’una banda, l’article 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el  Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa 
que, excepcionalment, la convocatòria d’una subvenció pot fixar, a més de la quantia 
total màxima dins els crèdits disponibles, una quantitat addicional l’aplicació de la qual 
no requerirà d’una nova convocatòria. Tanmateix, la fixació i utilització d’aquesta 
quantitat addicional estarà sotmesa, entre d’altres, a la regla de que la  convocatòria 
haurà de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia addicional queda 
condicionada  a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les 
circumstàncies assenyalades en dit article i, en el seu cas, prèvia aprovació de la 
modificació pressupostària que procedeixi, en un moment anterior a la resolució de la 
concessió de la subvenció. 
 
En el cas de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2020, 
no es va preveure aquesta quantitat addicional i tampoc, per tant, es va fer constar 
expressament que l’efectivitat de la quantia addicional quedava condicionada a la 
declaració de disponibilitat del crèdit. Així mateix, el crèdit previst en l’aplicació 
pressupostària d’aquesta subvenció es va esgotar en la concessió de les subvencions 
als corresponents beneficiaris. 
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Tampoc és possible l’adopció d’un nou acord redistribuint de nou el crèdit  
pressupostari de la subvenció entre tots els beneficiaris incloent a l’Associació 
Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR), atès que l’acord del Consell 
Rector de 16 de juliol de 2020 concedint aquesta subvenció a tots els interessats va 
ser un acte administratiu favorable el qual no pot ser ara revocat. 
 
D’altra banda, l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions disposa que podran concedir-se de forma directe subvencions, de 
manera excepcional, en les quals s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari o d’altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública. 
 
Vist que segons l’informe tècnic de data 27 d’octubre de 2020, emès per la tècnica de 
l’Area de Promoció de la Salut, Benestar i Serveis a les Persones, en què es proposa 
l’estimació del recurs, el projecte “Serveis d'Atenció a Malalts del Cor” de l’Associació 
Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR) es considera d’interès públic i 
social.” 
 
Atesos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de l’Organisme li atribueix, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per l’Associació Gironina de 
Prevenció i ajuda malalties del cor (GICOR), amb G08841751, contra l’acord del 
Consell Rector de data 16 de juliol de 2020 de la resolució de la convocatòria de 
subvencions per a intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2020, atès que 
s’havia d’haver tingut en compte la seva sol·licitud i la documentació aportada dins el 
termini establert en l’esmentada resolució, d’acord amb l’informe tècnic de data 27 
d’octubre de 2020 . 
 
Segon. Proposar a la Presidència la incoació d’un expedient per l’atorgament d’una 
subvenció directa a l’Associació Gironina de Prevenció i ajuda malalties del cor 
(GICOR), per interès general, atès el  projecte “Serveis d'Atenció a Malalts del Cor”, 
per un import de dos mil dos-cents noranta-tres euros amb quatre cèntims                     
(2.293,04 €). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Gironina de Prevenció i ajuda malalties 
del cor (GICOR). 
 
 
11. Expedient 2015/884/X020201 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Girona per al 
finançament del programa Salut i Crisi (Pm10 2015/6) 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/05, que va tenir lloc 
el 28 d’abril de 2015, va concedir a l’Ajuntament de Girona l’ajut econòmic per al 
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finançament del Projecte Graó/Alimentació (anualitat 2015-2016) inclòs dins el 
programa Salut i Crisi (Pm10), per un import de 71.148,80 €. 
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria tenien caràcter plurianual. La primera 
anualitat comprenia les despeses meritades entre el 16 de novembre de 2014 i el 15 
de novembre de 2015. La segona anualitat comprenia les despeses meritades entre el 
16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2016. 
 
El 30 de novembre de 2016 ( RE 16/4741) amb esmena el 26 de gener de 2017 ( RE 
17/936) ha presentat el compte justificatiu de la subvenció corresponent a la segona 
anualitat dins el termini establert. 
 
El punt vuitè de la convocatòria preveu que el segon termini per justificar les despeses 
objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzava el 30 de novembre de 
2016  
 
La justificació es va presentar dins el termini màxim establert per un import total de 
vuitanta-vuit mil nou-cents trenta-sis euros (88.936,00€). Atès que va justificar un 
import igual a la base subvencionable fixada en l’acord de concessió es va realitzar el 
pagament de l’import íntegre de la subvenció de setanta-un mil cent quaranta-vuit 
euros amb vuitanta-cèntims  (71.148,80 € ). 
 
L’Ajuntament 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. 
 
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 informe proposta, de data 27 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, on exposen que: 
 
“En fase de control intern posterior s’ha constatat diferències entre les despeses 
presentades per l’ajuntament en el compte justificatiu i els imports que figuren en els 
documents acreditatius aportats. D’acord amb el punt dissetè de les bases reguladores 
de la subvenció, que estableix que per subvencions d’import superior a 60.000,00 €, el 
beneficiari ha de presentar el compte justificatiu acompanyat de les factures o 
documents de valor probatori equivalent que hi consten relacionats.  
 
De la relació de documents que figuren en el compte justificatiu corresponents a 
l’anualitat de 2016, l’import detallat en la relació de despeses corresponent a la nòmina 
extra de desembre de l’any 2015, del treballador JJR, de sis mil cinc-cents setanta-un 
euros amb vint-i-tres cèntims ( 6.571,23 €) no quadra amb l’import que figura en el seu 
full de salari de tres mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-tres cèntims ( 3.571,23 
€). 
 
Atès que el % imputat d’aquesta nòmina, d’acord amb el que figura en el compte 
justificatiu és del 26%, s’hauria d’haver imputat una despesa total de nou-cents vint-i-
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vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (928,52 €) que resulta d’aplicar el 26% de 
3.571,23 € en comptes de l’import imputat de 1.708,52 € que correspon al 26% de 
6.571,23 €.  
 
Per aquest motiu, l’import total correctament justificat s’ha de minorar en set-cents 
vuitanta euros (780,00 €) i quedant així un l’import total correctament justificat de 
vuitanta-vuit mil cent cinquanta-sis euros (88.156,00 €) en comptes de vuitanta-vuit mil 
nou-cents trenta-sis euros ( 88.936,00 €).  
 
Finalment, si apliquem el 80% que consta com a percentatge subvencionable en 
l’acord de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria d’haver estat de setanta 
mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims (70.524,80 €) en comptes de 
l’import pagat de setanta-un mil cent quaranta-vuit euros amb vuitanta-cèntims 
(71.148,00 €). La diferència entre l’import pagat i el que s’hauria d’haver pagat és de  
sis-cents vint-i-quatre euros (624,00 €). 
 

  Justificació 
 

Pagament € ( 80% 
justificat) 

Import justificat d’acord amb compte 
justificatiu 

88.936,00 € 71.148,80 € 

Import de nòmina extra de desembre del 
Sr JJR imputat incorrectament ( 1.708,52-
928,52 €) 780,00 € 624,00 € 

Import total  correctament justificat  
 

88.156,00 € 
 

70.524,80 € 

Diferència 
 

780,00 € 
 

624,00 € 

 
Vist que no coincideix l’import detallat en la relació de despeses del compte justificatiu 
presentat per l’ajuntament, en concepte de la nòmina extra de desembre de l’any 2015 
del senyor JJR, amb el que consta pel mateix concepte en els documents de valor 
probatori equivalent aportats, l'import total correctament justificat és de vuitanta-vuit mil 
cent cinquanta-sis euros (88.156,00 €) que és inferior a la base subvencionable de 
vuitanta-vuit mil nou-cents trenta-sis euros (88.936,00 €) fixada en l'acord de 
concessió de l'esmentada subvenció. 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de sis-cents vint-i-quatre euros (624,00 €), 
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. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l’Organisme li atribueix, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per unanimitat, l’adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida 
l’Ajuntament de Girona, amb CIF P1708500B, per al finançament del Projecte 
Graó/Alimentació (anualitat 2015-2016), inclòs dins el programa Salut i Crisi (Pm10),  
per un import de sis-cents vint-i-quatre euros (624,00 €), amb la inclusió dels 
interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva, d’acord 
amb el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 71.148,80 € 

(b) Despesa a justificar 88.936,00 € 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 80,00% 

   

(d) Despesa justificada 88.936,00 € 
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(e) Despesa subvencionable 88.156,00 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 70.524,80 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar               624,00 €  

 
 
Segon. Concedir a l’Ajuntament de Girona, 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’Ajuntament de Girona,  i a la Intervenció de Fons de 
la Diputació de Girona. 
 
 
12. Expedient 2016/1593/X020201 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Privada Banc 
dels Aliments per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat (SAE 2016/30) 
 
El Consell Rector de Dipsalut, de data 8 de novembre de 2016 (sessió ordinària 
número 2016/11), va concedir a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb NIF 
G17705906, una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de 
l’activitat ordinària de l’entitat, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 €) que 
suposa un 51,98 % de la base subvencionable de setanta-sis mil nou-cents cinquanta 
euros ( 76.950,00 €). 
 
El punt cinquè de l’acord de concessió determina que el termini màxim per justificar la 
subvenció finalitza el dia 30 de novembre de 2016.  
 
La justificació es va presentar dins el termini màxim establert per un import total de 
setanta-set mil cinc-cents quatre euros amb quaranta-un cèntims (77.504,41 €). 
 
Un cop revisada la justificació l’import correctament justificat segons informe tècnic de 
data 3 d’abril de 2017, era setanta-set mil tres-cents noranta-nou euros amb quaranta-
un cèntims (77.399,41 €) que tot i que es va excloure de la justificació un import de 
taxes de 105,00 €, atès que el total justificat continuava essent superior a la base 
subvencionable fixada en l’acord de concessió de la subvenció de setanta-sis mil nou-
cents cinquanta euros ( 76.950,00 €) es va realizar el pagament de l’import íntegre de 
la subvenció. 
 
La Fundació 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. 
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 informe proposta, de data 27 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, on exposen que: 
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“En fase de control intern posterior s’ha constatat que en el compte justificatiu 
presentat per l’entitat hi consta una despesa de taxes que ja es va deduir de l’import 
justificat en el moment de comprovar la justificació segons informe tècnic emès en data 
3 d’abril de 2017, però també s’ha detectat una factura de Vodafone de data 
01/01/2015 per import de 997,21 € que no es va excloure de l’import justificat en la 
revisió del compte justificatiu i que estaria fora del període subvencionable. 
 
Un cop excloses aquestes dues despeses de la justificació presentada per la 
Fundació, l’import correctament justificat és de setanta-sis mil quatre-cents dos euros 
amb vint cèntims (76.402,20 €) en comptes de setanta-set mil cinc-cents quatre euros 
amb quaranta-un cèntims (77.504,41 €). Així si apliquem el percentatge de 51,98 % 
que figura en l’acord de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria d’haver 
estat trenta-nou mil set-cents tretze euros amb vuitanta-sis cèntims (39.713,86 €) en 
comptes de l’import pagat de quaranta mil euros (40.000,00 €). 
 

  Justificació 

 

Pagament € ( 51,98% 
justificat) 

Import justificat d’acord amb compte 
justificatiu 

77.504,41 € 40.000,00 € 

Taxes excloses de la justificació d’acord 
informe tècnic 03/04/2017 105,00 € - 

Factura de Vodafone amb data 01/01/2015 
fora del termini d’execució  

997,21 € - 

Import total justificat 76.402,20 € 39.7143,86 

Diferència 

 

1.102,21 € 

 

286,14 € 

 
   

Vist que no es consideren subvencionables les despeses corresponents a les taxes de 
Justícia per un import de 105,00 € ni la factura de Vodafone de data 01/01/2015,  
l’import correctament justificat és de setanta-sis mil quatre-cents dos euros amb vint 
cèntims (76.402,20 €) que és inferior a la base subvencionable de setanta-sis mil nou-
cents cinquanta euros (76.950,00 €) fixada en l’acord de concessió de l’esmentada 
subvenció.  
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per un import de dos-cents vuitanta-sis euros 
amb catorze cèntims (286,14 €), 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. 
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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, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l’Organisme li atribueix, el Consell Rector de Dipsalut aprova, per unanimitat, l’adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció exclosa de 
concurrència pública concedida a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb CIF 
G17457672, per al finançament de l’activitat ordinària de l’entitat, per un import de dos-
cents vuitanta-sis euros amb catorze cèntims (286,14 €) amb la inclusió dels 
interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva, d’acord 
amb el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 40.000,00 € 
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(b) Despesa a justificar 76.950,00 € 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 51,98 % 

   

(d) Despesa justificada 77.504,41 € 

(e) Despesa subvencionable 76.402,20 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 39.713,86 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar               286,14 €  

 
Segon. Concedir a la Fundació Privada Banc dels Aliments, un termini de 15 dies, a 
comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions 
que consideri oportunes. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Fundació Privada Banc dels Aliments, i a la 
Intervenció de Fons de la Diputació de Girona. 
 
 
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
14. Torn obert de paraules 
 
No hi ha 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 


