
 

 

Secretaria 
DA/tf 
10_2016_2441_A0101 
 
Acta de la reunió extraordinària 
novembr e de 2016. Girona. Membres del Consell Rector. 
 
 
Núm. sessió:  2016/12
Caràcter:  Extraordinària
Data: 22 de novembre
Horari:  13:00 hores
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
 
Hi estan convocats: 
 

• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Josep Ma. Rufí i Pagès
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Marta Felip i Torres
Albert Gómez i Casas
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
Ha excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel

extraordinària del Consell Rector de Dipsalut del 
e de 2016. Girona. Membres del Consell Rector.  
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del Consell Rector de Dipsalut del 22 de 

 



 

 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/

8 de novembre de 2016
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència 
5. Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017
6. Proposta d’aprovació del conveni marc de col

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de 
Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut per a la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments (CDA), amb una apor
euros (100.000,00 
Dipsalut 

7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
8. Torn obert de paraules
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/11, del 

dia 8 de novembre de 2016
 
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
sessió ordinària número 2016/

 
2. Informació de la Presidència
 
3. Informació de la Gerència

 
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a 
 
Decret núm. 483 d’1 de setembre
de serveis de comunicació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut amb Minimilks Marketing and 
Branding SL per un període d’un any fins el 29 d’agost de 2017 en les mateixes condicions 
establertes en el contracte inicial.
Decret núm. 484 d’1 de setembre
l’Ajuntament de Capmany d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 
aquesta demanda. 
Decret núm. 485 d’1 de setembre
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 
aquesta demanda. 
Decret núm. 486 d’1 de setembre
Presidència de 2 de març de 2016 de concessió d’una subvenció de 7.500,00 
Sant Gregori per al projecte “Intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat” pe
Programa consorcis de serveis socials, i concedir
l’aplicació pressupostària 4/3110/46700 Programa de foment de Consorcis.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/
de 2016 

e la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels decrets signats per la Presidència  
Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017
Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Departament de 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de 
Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut per a la implantació dels Centres de Distribució 
d’Aliments (CDA), amb una aportació econòmica per un import total de cent mil 
euros (100.000,00 €) per l’anualitat 2016 i de l’annex bilateral amb l’aportació de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
Torn obert de paraules 

de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/11, del 
dia 8 de novembre de 2016  

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
sessió ordinària número 2016/11, que va tenir lloc el dia 8 de novembre 

Informació de la Presidència  

Informació de la Gerència  

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a  

e setembre de 2016. Exp. 2015/1241 Aprovar la pròrroga del contracte 
cació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut amb Minimilks Marketing and 

Branding SL per un període d’un any fins el 29 d’agost de 2017 en les mateixes condicions 
establertes en el contracte inicial. 

e setembre de 2016. Exp. 2016/1888 Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Capmany d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 

e setembre de 2016. Exp. 2016/1889 Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 

e setembre de 2016. Exp. 2015/2190 Deixar sense efecte el Decret de 
Presidència de 2 de març de 2016 de concessió d’una subvenció de 7.500,00 
Sant Gregori per al projecte “Intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat” per inadequació de l’aplicació pressupostària 6/2310/46700 
Programa consorcis de serveis socials, i concedir-li una subvenció de 7.500,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/46700 Programa de foment de Consorcis.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/11, del dia 

Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017 
laboració entre el Departament de 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de 
Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut per a la implantació dels Centres de Distribució 

tació econòmica per un import total de cent mil 
€) per l’anualitat 2016 i de l’annex bilateral amb l’aportació de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/11, del 

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
e novembre de 2016. 

1241 Aprovar la pròrroga del contracte 
cació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut amb Minimilks Marketing and 

Branding SL per un període d’un any fins el 29 d’agost de 2017 en les mateixes condicions 

888 Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Capmany d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 

1889 Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya d’un parc urbà de salut atès que actualment no hi ha cap 
convocatòria oberta i que Dipsalut tampoc disposa de cap parc urbà de salut per poder atendre 

2190 Deixar sense efecte el Decret de 
Presidència de 2 de març de 2016 de concessió d’una subvenció de 7.500,00 € al Consorci 
Sant Gregori per al projecte “Intervenció terapèutica per a la millora de la qualitat de vida de les 

r inadequació de l’aplicació pressupostària 6/2310/46700 
li una subvenció de 7.500,00 € amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 4/3110/46700 Programa de foment de Consorcis. 



 

 

Decret núm. 487 de 6 de setembre
extraordinaris prestats fora de la jornada habitual de la treballadora M
725,04 €, corresponents a 38 hores en horari diürn entre els mesos d’abril i agos
Decret núm. 488 de 6 de setembre
pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per 
tal que l’alumna HEB realitzi pràctiques d’inserc
Econòmica de Dipsalut. 
Decret núm. 489 de 6 de setembre
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant J
d’inserció laboral a l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 490 de 6 de setembre
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant R
d’inserció laboral a l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 491 de 8 de setembre
parc urbà de salut situat a la zona d’equipaments del carrer del Mar per una
mateix carrer, al municipi de Pedret i Marzà.
Decret núm. 492 de 8 de setembre
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant A
d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut.
Decret núm. 493 de 8 de setembre
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l
d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut.
Decret núm. 494 de 13
modificació de crèdits 2TC 5
de les d’execució del Pressupost per l’exercici d’enguany per 94.181,77 
Decret núm. 495 de 13 d
cooperació educativa ent
d’inserció laboral a l’àrea d’Informació per a la gestió i la Qualitat de Dipsalut.
Decret núm. 496 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Borrassà.
Decret núm. 497 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Parlavà.
Decret núm. 498 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.
Decret núm. 499 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.
Decret núm. 500 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Mori.
Decret núm. 501 de 14 d
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Serra de Daró.
Decret núm. 502 de 19 d
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant N
d’inserció laboral a la unitat de Difusió de Dipsalut.
Decret núm. 503 de 20 de setembre
Paperera SL per a realitzar el subministrament del material d’oficina durant un termini màxim de 
sis mesos o fins a la data d’adhesió al contracte de la Diputació de Girona formalitzat amb el 
mateix objecte. 
Decret núm. 504 de 22
contracte del servei de dinamització dels Parcs Urbans i xarxes d’Itineraris Saludables a la 
comarca de l’Alt Empordà correspo
per import de 52.767,00 €.
 
 

e setembre de 2016. Exp. 2016/121 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada habitual de la treballadora MV

€, corresponents a 38 hores en horari diürn entre els mesos d’abril i agos
e setembre de 2016. Exp. 2016/1971 Aprovar el text del conveni de 

pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per 
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’àrea de Gestió Administrativa i 

e setembre de 2016. Exp. 2016/1976 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant JB
d’inserció laboral a l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut. 

e setembre de 2016. Exp. 2016/1977 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant RM
d’inserció laboral a l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut. 

e setembre de 2016. Exp. 2010/722 Acceptar el canvi d’ubicació del 
parc urbà de salut situat a la zona d’equipaments del carrer del Mar per una
mateix carrer, al municipi de Pedret i Marzà. 

e setembre de 2016. Exp. 2016/2033 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant AC
d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut.

e setembre de 2016. Exp. 2016/2034 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant PP
d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut.

e 13 de setembre de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits 2TC 5/2016 que per transferència entre aplicacions autoritza la base 10a 
de les d’execució del Pressupost per l’exercici d’enguany per 94.181,77 €.

de setembre de 2016. Exp. 2016/2083 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant AN
d’inserció laboral a l’àrea d’Informació per a la gestió i la Qualitat de Dipsalut.

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compen
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Borrassà. 

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Parlavà. 

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compensació 
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Mori. 

de setembre de 2016. Exp. 2016/1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Serra de Daró.

de setembre de 2016. Exp. 2016/2203 Aprovar el text del Conveni de 
iva entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant NH

d’inserció laboral a la unitat de Difusió de Dipsalut. 
e setembre de 2016. Exp. 2016/2035 Contractar l’empresa Comercial 

realitzar el subministrament del material d’oficina durant un termini màxim de 
sis mesos o fins a la data d’adhesió al contracte de la Diputació de Girona formalitzat amb el 

e 22 de setembre de 2016. Exp. 2016/1463 Aprovar
contracte del servei de dinamització dels Parcs Urbans i xarxes d’Itineraris Saludables a la 
comarca de l’Alt Empordà corresponent al període executiu adjudicat a Mercè Ramos Tejeda, 

€. 

121 Autoritzar la gratificació per serveis 
VG per un import de 

€, corresponents a 38 hores en horari diürn entre els mesos d’abril i agost de 2016. 
1971 Aprovar el text del conveni de 

pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per 
ió laboral a l’àrea de Gestió Administrativa i 

1976 Aprovar el text del Conveni de 
BP realitzi pràctiques 

1977 Aprovar el text del Conveni de 
MM realitzi pràctiques 

722 Acceptar el canvi d’ubicació del 
parc urbà de salut situat a la zona d’equipaments del carrer del Mar per una nova ubicació en el 

2033 Aprovar el text del Conveni de 
CF realitzi pràctiques 

d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut. 
2034 Aprovar el text del Conveni de 

PC realitzi pràctiques 
d’inserció laboral a l’àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut. 

1003 Aprovar l’expedient de 
/2016 que per transferència entre aplicacions autoritza la base 10a 

€. 
2083 Aprovar el text del Conveni de 

NB realitzi pràctiques 
d’inserció laboral a l’àrea d’Informació per a la gestió i la Qualitat de Dipsalut. 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 
i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià. 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 

1033 Aprovar d’ofici la compensació 
de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Serra de Daró. 

2203 Aprovar el text del Conveni de 
HT realitzi pràctiques 

2035 Contractar l’empresa Comercial 
realitzar el subministrament del material d’oficina durant un termini màxim de 

sis mesos o fins a la data d’adhesió al contracte de la Diputació de Girona formalitzat amb el 

1463 Aprovar la liquidació del 
contracte del servei de dinamització dels Parcs Urbans i xarxes d’Itineraris Saludables a la 

nent al període executiu adjudicat a Mercè Ramos Tejeda, 



 

 

Decret núm. 505 de 22 
Besalú una pròrroga per a la justificació de la subvenció ASA 2016/62, per termini d’un
Decret núm. 506 de 22 de setembre
segon del Decret de Presidència pel qual s’aprova el text del Conveni de cooperació educativa 
entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant A
de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Decret núm. 507 de 22 de setembre
segon del Decret de Presidència pel qual s’aprova el
entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant P
de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Decret núm. 508 de 23
corresponent a l’aprovació del text del conveni de pràctiques entre la la Fundació Síndrome de 
Down de Girona i Dipsalut per tal que l’alumna H
de Gestió administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 509 de 23
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
per tal que l’estudiant JBP
de Dipsalut. 
Decret núm. 510 de 23
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la Ud
per tal que l’estudiant RM
de Dipsalut. 
Decret núm. 511 de 23
corresponent a l’aprovació del
per tal que l’estudiant A
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Decret núm. 512 de 23
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
per tal que l’estudiant P
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida.
Decret núm. 513 de 23
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
per tal que l’estudiant AN
Gestió i la Qualitat de Dipsalut.
Decret núm. 514 de 27 d
formulada per la intervenció de l’Ajuntament de Girona relativ
Dipsalut i l’empresa Proveïments d’Aigua SA.
Decret núm. 515 de 27 
senyora MOO perquè presti els seus serveis com a administrativa a l’Àrea de Ge
Administrativa i Econòmica sota la modalitat contractual eventual per circumstàncies de la 
producció fins el 30 de desembre de 2016.
Decret núm. 516 de 29
modificació de crèdits 2TC 6/2016 que
de les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany.
Decret núm. 517 de 30 de setembre de 2016
de gestió econòmica de l’À
gaudeixi el permís de lactància recollit a l’article 14 de la Llei 8/2006.
 
 
 
 
 
 
 

 de setembre de 2016. Exp. 2016/1544 Concedir a l’ajuntament de 
Besalú una pròrroga per a la justificació de la subvenció ASA 2016/62, per termini d’un

e setembre de 2016. Exp. 2016/2033 Esmenar per error de fet el punt 
segon del Decret de Presidència pel qual s’aprova el text del Conveni de cooperació educativa 
entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant ACF realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 
de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida. 

e setembre de 2016. Exp. 2016/2034 Esmenar per error de fet el punt 
segon del Decret de Presidència pel qual s’aprova el text del Conveni de cooperació educativa 
entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant PPC realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 
de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida. 

e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/1971 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de pràctiques entre la la Fundació Síndrome de 
Down de Girona i Dipsalut per tal que l’alumna HEB realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 

administrativa i Econòmica de Dipsalut. 
e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/1976 Convalidar la despesa 

corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
P realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut 

e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/1976 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la Ud

MM realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut 

e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/2033 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
per tal que l’estudiant ACF realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida. 

e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/2034 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
per tal que l’estudiant PPC realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques de 

de la Salut i Qualitat de Vida. 
e 23 de setembre de 2016. Exp. 2016/2305 Convalidar la despesa 

corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
NB realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació per a la 

Gestió i la Qualitat de Dipsalut. 
de setembre de 2016. Exp. 2439/2016 Estimar la petició d’informació 

formulada per la intervenció de l’Ajuntament de Girona relativa als contractes formalitzats entre 
Dipsalut i l’empresa Proveïments d’Aigua SA. 

 de setembre de 2016. Exp. 2016/2204 Contractar temporalment la 
perquè presti els seus serveis com a administrativa a l’Àrea de Ge

Administrativa i Econòmica sota la modalitat contractual eventual per circumstàncies de la 
producció fins el 30 de desembre de 2016. 

e 29 de setembre de 2016. Exp. 2016/1003 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits 2TC 6/2016 que per transferència entre aplicacions autoritza la base 10a 
de les d’execució del pressupost per a l’exercici d’enguany. 
Decret núm. 517 de 30 de setembre de 2016. Exp. 2016/2296 Autoritzar el senyor X
de gestió econòmica de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut perquè 
gaudeixi el permís de lactància recollit a l’article 14 de la Llei 8/2006. 

1544 Concedir a l’ajuntament de 
Besalú una pròrroga per a la justificació de la subvenció ASA 2016/62, per termini d’un mes. 

2033 Esmenar per error de fet el punt 
segon del Decret de Presidència pel qual s’aprova el text del Conveni de cooperació educativa 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 

2034 Esmenar per error de fet el punt 
text del Conveni de cooperació educativa 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 

1971 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de pràctiques entre la la Fundació Síndrome de 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea 

1976 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut 

1976 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut 

2033 Convalidar la despesa 
text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques de 

2034 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques de 

2305 Convalidar la despesa 
corresponent a l’aprovació del text del conveni de cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació per a la 

6 Estimar la petició d’informació 
a als contractes formalitzats entre 

2204 Contractar temporalment la 
perquè presti els seus serveis com a administrativa a l’Àrea de Gestió 

Administrativa i Econòmica sota la modalitat contractual eventual per circumstàncies de la 

1003 Aprovar l’expedient de 
per transferència entre aplicacions autoritza la base 10a 

el senyor XTM, tècnic 
rea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut perquè 



 

 

5. Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017
 
En la sessió ordinària número 2015/12, que va tenir ll
Consell Rector va aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2016 i el Pla 
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 Re
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’a
 
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. 
 
El Decret de la Presidència de la Diputació de 
en el vocal senyor Josep M. Corominas i Barnadas la Presidència de Dipsalut, en 
consonància amb el que estableix l’article 14.2 dels Estatuts de Dipsalut.
 
L’article 18 dels Estatuts de Dipsalut estableix que la  Ger
d’administració  que  assumeix  la  gestió econòmica administrativa de l’Organisme. 
 
L’article 19 dels Estatuts estableix, entre d’altres, que serà competència de la Gerència  
col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació
sessions del Consell Rector.
 
Atès que es fa necessària l’aprovació del Programa Anual d’Actuació de Dipsalut per a 
l’any 2017. 
 
A la vista de les competències que
Presidència de Dipsalut,
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2017 que acompanyarà el 
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar a l’expedient 
administratiu corresponent.
 
Segon. Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol·licituds dels 
Ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes que recollirà el 
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització 
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 
de recursos. 

Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017

En la sessió ordinària número 2015/12, que va tenir lloc el 3 de novembre de 2015, el 
Consell Rector va aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2016 i el Pla 
anual d’actuació que l’acompanya. 

El Programa Anual d’Actuació recull els períodes de sol·licitud i de desenvolupament 
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 Re
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 

El Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, delega 
en el vocal senyor Josep M. Corominas i Barnadas la Presidència de Dipsalut, en 
consonància amb el que estableix l’article 14.2 dels Estatuts de Dipsalut.

L’article 18 dels Estatuts de Dipsalut estableix que la  Gerència  és  l’òrgan  
d’administració  que  assumeix  la  gestió econòmica administrativa de l’Organisme. 

L’article 19 dels Estatuts estableix, entre d’altres, que serà competència de la Gerència  
col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les 
sessions del Consell Rector. 

Atès que es fa necessària l’aprovació del Programa Anual d’Actuació de Dipsalut per a 

A la vista de les competències que li corresponen, i d’acord amb la proposta de la 
psalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat

Aprovar el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2017 que acompanyarà el 
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar a l’expedient 

corresponent. 

Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol·licituds dels 
Ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes que recollirà el 
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització 
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 

 

Proposta d’aprovació del Programa anual d’actuació (PAA) de 2017  

oc el 3 de novembre de 2015, el 
Consell Rector va aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2016 i el Pla 

El Programa Anual d’Actuació recull els períodes de sol·licitud i de desenvolupament 
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 

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 

ctuació 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 

Girona, de 15 de juliol de 2015, delega 
en el vocal senyor Josep M. Corominas i Barnadas la Presidència de Dipsalut, en 
consonància amb el que estableix l’article 14.2 dels Estatuts de Dipsalut. 

ència  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  
de l’ordre del dia de les 

Atès que es fa necessària l’aprovació del Programa Anual d’Actuació de Dipsalut per a 

, i d’acord amb la proposta de la 
per unanimitat, l’adopció del 

Aprovar el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2017 que acompanyarà el 
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar a l’expedient 

Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol·licituds dels 
Ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes que recollirà el 
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització de 
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 



 

 

Annex 5.1. 
 
 

Programa de servei local de teleassistència domiciliària- Pm12

Programa de suport econòmic per a consultoris locals, centres municipals de 
formació d'adults i centres docents d'educació especial- Pm13

Promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona- Pm07

Programa de suport per a projectes que lluitin contra la pobresa i l'exclusió social- 
Pm11

 Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut- Pm08

Programa "Salut i Crisi"- Pm10

Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà- Pt12

Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de promoció 
de la salut- Pm06

Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de 
competència municipal- Pt13
Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut- Pt14

Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables- Pm01

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

Programa "Girona, territori cardioprotegit"- Pm05

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes- Pt10
Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del mosquit tigre 
(Aedes albopictus) - Pt11

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges- Pt07

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

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils- Pt09

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a l'any 2017

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a la 
transmissió de legionel·losi- Pt01
Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de 
transmissió de legionel·losi- Pt02

PROTECCIÓ  DE LA SALUT

Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de 
consum humà- Pt03
Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor- 
Pt04

POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I QUALITAT DE VIDA

Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic- Pt05

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

 

Data d'inici Data de finalització

01/12/2016 26/01/2017

01/12/2016 26/01/2017

01/12/2016 26/01/2017

01/12/2016 26/01/2017

02/03/2017 06/04/2017

02/03/2017 06/04/2017

02/03/2017 06/04/2017

01/12/2016 26/01/2017

01/12/2016
Període de vigència 

del Catàleg

01/12/2016
Període de vigència 

del Catàleg

01/12/2016
Període de vigència 

del Catàleg

Data d'inici Data de finalització

02/02/2017 02/03/2017

01/12/2016
Període de vigència 

del Catàleg

01/12/2016
Període de vigència 

del Catàleg

11/05/2017 13/07/2017

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

Segons convocatòria
Programa de suport econòmic per a consultoris locals, centres municipals de 
formació d'adults i centres docents d'educació especial- Pm13

Promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona- Pm07 Segons convocatòria

Programa de suport per a projectes que lluitin contra la pobresa i l'exclusió social- 
Segons convocatòria

Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les 
No requereix sol·licitud

Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de promoció 

Segons convocatòria

Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de 

Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 

Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables- Pm01

Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi- 
No requereix sol·licitud

Període de sol·licitud

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 
Segons convocatòria

Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del mosquit tigre 

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges- Pt07

Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i 
Segons convocatòria

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils- Pt09

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a l'any 2017

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a la 

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de 

Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de 

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

Període de sol·licitud
POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I QUALITAT DE VIDA

Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic- Pt05

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de 

Data de finalització Data d'inici Data de finalització

02/01/2017 29/12/2017

02/01/2017 29/12/2017

02/01/2017 29/12/2017

02/01/2017 29/12/2017

01/06/2017 31/10/2017

02/01/2017 29/12/2017

01/06/2017 31/10/2017

01/06/2017 31/10/2017

02/01/2017 29/12/2017

01/10/2016 30/09/2017

Període de vigència 
02/01/2017 29/12/2017

02/01/2017 29/12/2017

Període de vigència 
02/01/2017 29/12/2017

Període de vigència 
02/01/2017 29/12/2017

Data de finalització Data d'inici Data de finalització

02/01/2017 29/12/2017

01/01/2017 31/12/2017

Període de vigència 
02/01/2017 29/12/2017

Període de vigència 
02/01/2017 29/12/2017

01/10/2016 30/09/2017

12/09/2017 22/06/2018

02/01/2017 29/12/2017

01/09/2016 31/08/2017

01/01/2017 31/12/2017

Període d'actuacions del Programa

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a l'any 2017

Segons convocatòria

Període d'actuacions del Programa



 

 

6. Proposta d’aprovació del conveni marc de col•labora ció entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali tat de Catal
Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada B anc d’Aliments de les 
comarques de Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut p er a la implantació dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), amb una ap ortació econòmica per 
un import total de cent m
l’annex bilateral amb l’aportació de Dipsalut

  
El proppassat 16 de setembre de 2016 es van reunir a Santa Coloma de Farners per 
una banda l’Honorable Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socia
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de l’altra el senyor Josep Maria Corominas i 
Barnadas, president de Dipsalut, de l’altra  el senyor Frederic Gómez Pardo, president 
de la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques de Girona, de l’alt
senyor Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Fundació Bancària “ la 
Caixa” i de l’altra l’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas 
president de Càritas Diocesana de Girona per la formalització i signatura del conveni 
per la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA).
 
Atès que, el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015, va 
aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb efectes a
l’1 de gener de 2016, i com a conseqüència la gestió d’aquesta competència.
 
Vist l’informe del cap de
15 de novembre de 2016 en què proposen l’aprovació retroactiva del conveni esmentat, 
l’aprovació de l’acord bilateral entre Càritas Diocesana i Dipsalut i concedir una 
subvenció exclosa de con
de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Atès que el projecte d’implantació dels Centres de Distribució d’Aliments és un projecte 
que té un gran interès social per la demarcació de Girona 
implantació de centres en diferents poblacions de la província de Girona per a la 
distribució d’aliments entre els més necessitats i que a dia d’avui Càritas Diocesana és 
la única entitat que pot dur a terme aquest projecte  en el
 
L’article 39.3 de la Llei 
les administracions publiques  estableix que excepcionalment es podrà atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats
produeixin efectes favorables als interessats sempre que els supòsits de fet necessaris 
existissin ja en la data que es retroactivi l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o 
interessos legítims d’altres persones
 
Atès que el 16 de setembre de 2016 es va procedir a la signatura del nou conveni, es fa 
necessari aprovar retroactivament el seu text pel Consell Rector de Dipsalut.  
 
 
 
 

Proposta d’aprovació del conveni marc de col•labora ció entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali tat de Catal
Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada B anc d’Aliments de les 
comarques de Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut p er a la implantació dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), amb una ap ortació econòmica per 
un import total de cent m il euros (100.000,00 €) per l’anualitat 2016 i de 
l’annex bilateral amb l’aportació de Dipsalut  

El proppassat 16 de setembre de 2016 es van reunir a Santa Coloma de Farners per 
una banda l’Honorable Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socia
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de l’altra el senyor Josep Maria Corominas i 
Barnadas, president de Dipsalut, de l’altra  el senyor Frederic Gómez Pardo, president 
de la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques de Girona, de l’alt
senyor Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Fundació Bancària “ la 
Caixa” i de l’altra l’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas 
president de Càritas Diocesana de Girona per la formalització i signatura del conveni 
per la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA). 

la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015, va 
aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de 

ologies, Esports i benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb efectes a
l’1 de gener de 2016, i com a conseqüència la gestió d’aquesta competència.

Vist l’informe del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la gerent del 
15 de novembre de 2016 en què proposen l’aprovació retroactiva del conveni esmentat, 
l’aprovació de l’acord bilateral entre Càritas Diocesana i Dipsalut i concedir una 
subvenció exclosa de concurrència de conformitat amb l’article 22.2 de  la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

Atès que el projecte d’implantació dels Centres de Distribució d’Aliments és un projecte 
que té un gran interès social per la demarcació de Girona ja que el projecte fa una 
implantació de centres en diferents poblacions de la província de Girona per a la 
distribució d’aliments entre els més necessitats i que a dia d’avui Càritas Diocesana és 
la única entitat que pot dur a terme aquest projecte  en el territori. 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions publiques  estableix que excepcionalment es podrà atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats
produeixin efectes favorables als interessats sempre que els supòsits de fet necessaris 
existissin ja en la data que es retroactivi l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o 
interessos legítims d’altres persones 

de setembre de 2016 es va procedir a la signatura del nou conveni, es fa 
necessari aprovar retroactivament el seu text pel Consell Rector de Dipsalut.  

Proposta d’aprovació del conveni marc de col•labora ció entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali tat de Catal unya, la 
Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada B anc d’Aliments de les 
comarques de Girona, Càritas Diocesana i Dipsalut p er a la implantació dels 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA), amb una ap ortació econòmica per 

€) per l’anualitat 2016 i de 

El proppassat 16 de setembre de 2016 es van reunir a Santa Coloma de Farners per 
una banda l’Honorable Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de l’altra el senyor Josep Maria Corominas i 
Barnadas, president de Dipsalut, de l’altra  el senyor Frederic Gómez Pardo, president 
de la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques de Girona, de l’altra el 
senyor Josep Blanch Maurel, en nom i representació de la Fundació Bancària “ la 
Caixa” i de l’altra l’Excel·lentíssim i Reverendíssim senyor Francesc Pardo Artigas 
president de Càritas Diocesana de Girona per la formalització i signatura del conveni 

la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015, va 
aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de 

ologies, Esports i benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb efectes a partir de 
l’1 de gener de 2016, i com a conseqüència la gestió d’aquesta competència. 

l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la gerent del 
15 de novembre de 2016 en què proposen l’aprovació retroactiva del conveni esmentat, 
l’aprovació de l’acord bilateral entre Càritas Diocesana i Dipsalut i concedir una 

currència de conformitat amb l’article 22.2 de  la Llei 38/2003, 

Atès que el projecte d’implantació dels Centres de Distribució d’Aliments és un projecte 
ja que el projecte fa una 

implantació de centres en diferents poblacions de la província de Girona per a la 
distribució d’aliments entre els més necessitats i que a dia d’avui Càritas Diocesana és 

d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions publiques  estableix que excepcionalment es podrà atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats i, així mateix quan 
produeixin efectes favorables als interessats sempre que els supòsits de fet necessaris 
existissin ja en la data que es retroactivi l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o 

de setembre de 2016 es va procedir a la signatura del nou conveni, es fa 
necessari aprovar retroactivament el seu text pel Consell Rector de Dipsalut.   



 

 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, 
2015 s’acorda delegar en
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit de 
vint mil euros  (20.000 
d’aquesta subvenció. 
 
Per tot l’exposat, d’acord 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar retroactivament el 
setembre de 2016 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb 
NIF G58899998, la Fundació Privada Banc d’Aliment
NIF G17457672, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas Diocesana
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments( CDA), amb una a
econòmica per un import total de cent mil euros (100.000,00 
d’acord amb el detall següent:
 

Expedient  
19_2016_2286_X0203E01

Conveni de col·laboració entre e
Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc 

d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació 
de Girona( Dipsalut) i 

Total pressupost 
concedit

199.688,24 € 100.000,00

 
Segon. Aprovar, d’acord amb el punt 4 del conveni marc,  l’annex 1 de col·laboració per 
a la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments ( CDA) entre Càritas Diocesana i 
Dipsalut: finançament i justificació.
 
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa de 
càrrec a l’aplicació pressupostària 
socials del pressupost de Dipsalut d’enguany.
 

la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, 
delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000

o sigui superior a tres anys. 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit de 
vint mil euros  (20.000 € ) correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació 

Per tot l’exposat, d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 

Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent

Aprovar retroactivament el Conveni marc de col·laboració
setembre de 2016 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb 
NIF G58899998, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona amb 
NIF G17457672, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) amb NIF Q1700565C  i Càritas Diocesana  amb NIF R1700016G, per  la 
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments( CDA), amb una a
econòmica per un import total de cent mil euros (100.000,00 €), per l’anualitat 2016, 
d’acord amb el detall següent: 

Beneficiari  
19_2016_2286_X0203E01 Càritas diocesana de Girona 

Objecte  
onveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc 

d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació 
de Girona( Dipsalut) i Càritas Diocesana de Girona per la implantació dels Centres de 

Distribució d’Aliments(CDA) 
Subvenció 

Import 
concedit  

Percentatge 
subvencionat 

Data justificació

100.000,00 € 50,08 % 15 febrer 2017

Aprovar, d’acord amb el punt 4 del conveni marc,  l’annex 1 de col·laboració per 
a la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments ( CDA) entre Càritas Diocesana i 
Dipsalut: finançament i justificació. 

. Autoritzar i comprometre la despesa de cent mil euros (100.000,00 
a l’aplicació pressupostària 6/3110/48008 Programa  foment emergències 
del pressupost de Dipsalut d’enguany. 

la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
concessió de subvencions de 

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
20.000,00 €) i la seva 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit de 
€ ) correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació 

es competències que l’article 10 dels Estatuts de 
aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 

Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 

Conveni marc de col·laboració signat el 16 de 
setembre de 2016 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, la Fundació Bancària “la Caixa” amb 

s de les comarques de Girona amb 
NIF G17457672, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona 

amb NIF R1700016G, per  la 
implantació dels Centres de Distribució d’Aliments( CDA), amb una aportació 

€), per l’anualitat 2016, 

NIF 
R1700016G 

l Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Privada Banc 

d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació 
Càritas Diocesana de Girona per la implantació dels Centres de 

Data justificació  

15 febrer 2017 

Aprovar, d’acord amb el punt 4 del conveni marc,  l’annex 1 de col·laboració per 
a la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments ( CDA) entre Càritas Diocesana i 

cent mil euros (100.000,00 €) amb 
Programa  foment emergències 



 

 

Quart. Es preveu la possibilitat que Càritas Dioc
del 90,00 % ( 90.000 € ) de l’import total subvencionat. En aquest cas, caldr
la sol·licitud a Dipsalut, que atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia 
valoració de la petició. D’acord am
subvencions de la Diputació de Girona estableix que la sol·licitud de bestreta es 
considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos efectes.
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció al complime
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el 
compte justificatiu segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut 
contenir: una memòria justificativa del projecte, una rela
de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, 
concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que 
hagin finançat l’activitat o projecte amb iden
Alhora s’hauran de presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada. També 
s’acompanyarà de la justificació tècnica establert
 
Sisè. La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el 
dia 15 de febrer de 2017.
 
Setè. Facultar el president de Dipsalut per a la signatura de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’
elements no substancials. Així mateix, es faculta el president de Dipsalut per concedir o 
desestimar la concessió de bestreta i  resoldre qualsevol incidència en la justificació de 
la subvenció. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona i Càritas Diocesana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Es preveu la possibilitat que Càritas Diocesana  de Girona sol·liciti una bestreta 
€ ) de l’import total subvencionat. En aquest cas, caldr

la sol·licitud a Dipsalut, que atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia 
valoració de la petició. D’acord amb l’article 21.4 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona estableix que la sol·licitud de bestreta es 
considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos efectes.

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el 

segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut 
contenir: una memòria justificativa del projecte, una relació classificada de les despeses 
de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, 
concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que 
hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva procedència.
Alhora s’hauran de presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada. També 
s’acompanyarà de la justificació tècnica establerta en el conveni. 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el 
dia 15 de febrer de 2017. 

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix, es faculta el president de Dipsalut per concedir o 
desestimar la concessió de bestreta i  resoldre qualsevol incidència en la justificació de 

Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 
d’Aliments de les comarques de Girona i Càritas Diocesana. 

esana  de Girona sol·liciti una bestreta 
€ ) de l’import total subvencionat. En aquest cas, caldrà presentar 

la sol·licitud a Dipsalut, que atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia 
b l’article 21.4 de l’Ordenança general de 

subvencions de la Diputació de Girona estableix que la sol·licitud de bestreta es 
considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos efectes. 

nt de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el 

segons model disponible al web corporatiu de Dipsalut que ha de 
ció classificada de les despeses 

de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, 
concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que 

tificació de l’import i la seva procedència. 
Alhora s’hauran de presentar les factures originals, fotocòpies compulsades o 
documents de valor probatori equivalent que constin en la relació esmentada. També 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a màxim el 

Facultar el president de Dipsalut per a la signatura de qualsevol document que 
aquest acord i en especial per a la modificació dels 

elements no substancials. Així mateix, es faculta el president de Dipsalut per concedir o 
desestimar la concessió de bestreta i  resoldre qualsevol incidència en la justificació de 

Notificar aquest acord al Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació Privada Banc 



 

 

ANNEX 6.1. 
 
Conveni marc de col·labor
(CDA) ANNEX CÀRITAS
subvenció.   
 
Finançament  
L’aportació de Dipsalut es
Càritas Diocesana de Girona,
destinada al personal d’inserció sociolaboral i la despesa de personal tècnic d’acompanyament 
al personal d’inserció sociolaboral en el territori. 
proporcionalment a les despeses
  

Municipi 

Banyoles 

Figueres 

Girona 

Lloret de Mar 

Olot 

Palafrugell 

Roses 

Salt 

Santa Coloma de Farners

Torroella de Montgrí

Total 

 
Forma i termini de justificació
La justificació s'efectuarà 
abans del 15 de febrer de 2017
sis-cents vuitanta-vuit euros amb vint

A més de la documentació
del projecte, per un valor 4.447.588,08 
10 municipis amb Centres

En el cas que la justificació
subvencionat es reduirà proporcionalment,
de Subvencions de la Diputació de Girona.

col·labor ació per a la implantació dels Centres de Distribució
CÀRITAS DIOCESANA – DIPSALUT: finançament  

Dipsalut es fixa en una quantitat de cent mil euros (100.000,00
Càritas Diocesana de Girona, per sufragar les despeses  del projecte en relació a la partida 
destinada al personal d’inserció sociolaboral i la despesa de personal tècnic d’acompanyament 
al personal d’inserció sociolaboral en el territori. L'import de la subvenció

despeses previstes per municipi, que concretament

Despesa 2016 Subvenció 2016

14.419,24 € 6.359,06 €

27.633,89 € 15.315,39 

40.379,27 € 22.086,77 

17.701,63 € 8.354,24 €

18.908,34 € 8.656,53 €

14.419,24 € 6.601,63 €

14.419,24 € 6.540,99 €

22.968,91 € 13.609,79 

Santa Coloma de Farners 14.419,24 € 6.237,80 €

Torroella de Montgrí 14.419,24 € 6.237,80 €

199.688,24 € 100.000,00 

justificació  
 mitjançant model compte justificatiu, i caldrà que

febrer de 2017 a Dipsalut. L’import a justificar serà de cent noranta
vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (199.688,24 €).. 

documentació anterior caldrà aportar la memòria justificativa 
valor 4.447.588,08 €, i una descripció de la incidència 

Centres propis de Distribució d'Aliments.  

justificació no correspongui al total de les despeses 
proporcionalment, d'acord amb el que determina l'Ordenança

Subvencions de la Diputació de Girona.  

Distribució  d'Aliments 
 i justificació de la 

(100.000,00 €) destinats a 
del projecte en relació a la partida 

destinada al personal d’inserció sociolaboral i la despesa de personal tècnic d’acompanyament 
subvenció es distribuirà 

concretament seran: 

Subvenció 2016  % 

€ 44,10% 

15.315,39 € 55,42% 

22.086,77 € 54,70% 

€ 47,19% 

€ 45,78% 

€ 45,78% 

€ 45,36% 

13.609,79 € 59,25% 

€ 43,26% 

€ 43,26% 

100.000,00 € 50,08% 

que sigui presentada 
de cent noranta-nou mil 

 de l'execució total 
 ocasionada en els 

 previstes, l'import 
l'Ordenança eneral 



 

 

Si el cost de l’objecte subvencionat
la seva quantia inicial. D’
quan s’aporti la documentació
concedida. Les factures han

Es considera despesa efectuada
no hagi estat efectivament

Canvis de destí de la subvenció

És inadmissible cap canvi
 
Compatibilitat  

La subvenció és compatible
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o 
privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, amb l’excepció dels 
ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest 
ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb el 
finançament que tingui el beneficiari per a aquesta subvenció no pot superar el cost total de 
l’activitat subvencionada. 

Difusió 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana de Girona 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·lab
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions. Si és 
l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el 
beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari. 

I en prova de conformitat 

Girona, 16 de novembre de 2016
 
Per Càritas Diocesana de
Sra. Maria Dolors Puigdevall i Dalmau
Directora 
 
Per Dipsalut 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
President p.d. 
 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari  
 
 
 
 

subvencionat finalment resulta superior, la subvenció
altra banda, l’import de la subvenció es reduirà  

documentació justificativa, la despesa justificada sigui
han de pertànyer a l'exercici corresponent. 

efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst,
efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació.

subvenció   

canvi de destinació de la subvenció 

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, amb l’excepció dels 

in de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest 
ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb el 
finançament que tingui el beneficiari per a aquesta subvenció no pot superar el cost total de 

 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana de Girona 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. 
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a 
l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el 
beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 

 les parts intervinents signen aquest acord, per duplicat

Girona, 16 de novembre de 2016 

de Girona 
Sra. Maria Dolors Puigdevall i Dalmau 

Josep M. Corominas i Barnadas 

Nouvilas 

subvenció es mantindrà en 
  en el supòsit que 
sigui inferior a la 

previst, encara que 
justificació. 

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, amb l’excepció dels 

in de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest 
ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb el 
finançament que tingui el beneficiari per a aquesta subvenció no pot superar el cost total de 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana de Girona 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 

orador en el finançament de les actuacions. 
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 

el cas, en els actes públics informatius relatius a 
l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el 
beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 

duplicat exemplar. 



 

 

7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
El Consell Rector aprova, per unanimitat, debatre la proposta de resolució del 
president de la Comissió Qualificadora de la 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 
programa Pm10 – Salut i Crisi
demarcació de Girona. 
 
 
7.1. Proposta de resolució de la convocatòria de
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de perso nes en el marc del 
programa Pm10 – Salut i Crisi per 
demarcació de Girona
 
Amb data 10 d’octubre de 2016
Dipsalut va fer pública l’aprovació de les Bases
econòmic pel finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa Salut i Crisi per ajuntaments i ens locals su
demarcació de Girona. Amb data 14 d’octubre de 2016 (BOP núm. 197) es va publicar 
la convocatòria corresponent.
 
La dotació pressupostària fixada en la C
(500.000,00 €). Els ajuts econ
del pressupost de Dipsalut que es detallen a continuació:
 
 
Suport salut i crisi ajuntaments
Suport salut i crisi c. comarcals
Suport salut i crisi consorcis

 
El crèdit total disponible, d’acord amb el punt cinquè de la Convocatòria, es concedeix 
amb el límit territorial següent:
 

Àmbit
Alt Empordà 
Baix Empordà
Cerdanya 
Garrotxa 
Gironès 
Pla de l’Estany
Ripollès 
Selva 
 

 
La convocatòria va establir
període que va del 16 d’octubre de 2016 i el 15 d’octubre de 2017. I el 
presentació de les sol·licituds
 
 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

El Consell Rector aprova, per unanimitat, debatre la proposta de resolució del 
president de la Comissió Qualificadora de la la convocatòria de subvencions per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 

Salut i Crisi per a Ajuntaments i ens supramunicipals de la 
 

de resolució de la convocatòria de  subvencions per al finançament 
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de perso nes en el marc del 

Salut i Crisi per a Ajuntaments i ens supramunicipals de la 
demarcació de Girona  

10 d’octubre de 2016, mitjançant inserció al BOP de Girona núm. 
Dipsalut va fer pública l’aprovació de les Bases específiques reguladores del suport 
econòmic pel finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa Salut i Crisi per ajuntaments i ens locals su
demarcació de Girona. Amb data 14 d’octubre de 2016 (BOP núm. 197) es va publicar 
la convocatòria corresponent. 

tària fixada en la Convocatòria és de cinc
€). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostaries 

del pressupost de Dipsalut que es detallen a continuació: 

Aplicació pressupostària
Suport salut i crisi ajuntaments 4/3110/46205 
Suport salut i crisi c. comarcals 4/3110/46505 
Suport salut i crisi consorcis 4/3110/46705 

El crèdit total disponible, d’acord amb el punt cinquè de la Convocatòria, es concedeix 
amb el límit territorial següent: 

Àmbit territorial Import (€) 
 96.229,35 € 

Baix Empordà 81.180,02 € 
18.628,49 € 
41.812,81 € 

106.585,99 € 
Pla de l’Estany 20.965,20 € 

29.495,40 € 
105.102,74 € 
500.000,00 € 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va del 16 d’octubre de 2016 i el 15 d’octubre de 2017. I el 

les sol·licituds es va tancar el 28 d’octubre de 2016 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria  

El Consell Rector aprova, per unanimitat, debatre la proposta de resolució del 
òria de subvencions per al 

finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 
per a Ajuntaments i ens supramunicipals de la 

subvencions per al finançament 
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de perso nes en el marc del 

juntaments i ens supramunicipals de la 

P de Girona núm. 194, 
específiques reguladores del suport 

econòmic pel finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en 
el marc del programa Salut i Crisi per ajuntaments i ens locals supramunicipals de la 
demarcació de Girona. Amb data 14 d’octubre de 2016 (BOP núm. 197) es va publicar 

de cinc-cents mil euros 
òmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostaries 

Aplicació pressupostària Crèdits 
142.224,97 € 
283.872,94 € 
73.902,09 € 

El crèdit total disponible, d’acord amb el punt cinquè de la Convocatòria, es concedeix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el 
període que va del 16 d’octubre de 2016 i el 15 d’octubre de 2017. I el  termini de 

 



 

 

Les entitats beneficiàries en el moment
que estan el corrent de les obligacions tributàries i 
Social mitjançant la presentació de la
s’estableix a l’article 18.3 de l’Ord
Girona que indica que l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social queda substituïda per la declaració responsable 
entre d’altres casos, sigui una
 
Vist l’informe de la comissió tècnica (elaborat per la tècnica de Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, el cap del servei de Promoció Econòmica de la Dipu
tècnica i el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida) de  
data 17 de novembre de 2016 que informa que
els beneficiaris que figuren a  l’annex 1 han presentat  les 
l’objecte indicat correspon
d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subve
d’import atorgat és de quatre
amb vint-i-quatre cèntims( 494.979,24 
següents: 
 
 
Suport salut i crisi ajuntaments
Suport salut i crisi c. comarcal
Suport salut i crisi consorcis
 
Així mateix en l’annex 2 hi figura la sol·licitud per desistiment.
 
D’acord amb el pacte desè de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examina i va
13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i el president de 
la Comissió formula proposta de resolució definitiva amb base a l’informe tècnic emès 
per la Comissió tècnica
procediment per a l’atorgament de les subvencions
senyor Lluc Salellas i el vota favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de les 
persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016
supramunicipals de la demarcació de Girona. En 
d’un dels ens sol·licitants
 
 
 
 
 
 

Les entitats beneficiàries en el moment de la presentació de la sol·licitud han declarat 
de les obligacions tributàries i de la Tresoreria de la Seguretat 

Social mitjançant la presentació de la declaració responsable, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona que indica que l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social queda substituïda per la declaració responsable 
entre d’altres casos, sigui una administració pública. 

de la comissió tècnica (elaborat per la tècnica de Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, el cap del servei de Promoció Econòmica de la Dipu

l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida) de  
de novembre de 2016 que informa que s’han presentat un total dotze ens, que

els beneficiaris que figuren a  l’annex 1 han presentat  les sol·licituds dins termini, 
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds 
d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subve
d’import atorgat és de quatre-cents noranta-quatre mil nou-cents setanta

quatre cèntims( 494.979,24 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

Aplicació pressupostària
Suport salut i crisi ajuntaments 4/3110/46205 
Suport salut i crisi c. comarcals 4/3110/46505 
Suport salut i crisi consorcis 4/3110/46705 

Així mateix en l’annex 2 hi figura la sol·licitud per desistiment. 

D’acord amb el pacte desè de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examina i valora les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en l’article 
13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i el president de 
la Comissió formula proposta de resolució definitiva amb base a l’informe tècnic emès 

cnica. El Consell Rector, òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions, aprova, amb l’abstenció del vocal 
senyor Lluc Salellas i el vota favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions pel suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de les 
persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017  per ajuntaments i ens locals 

ls de la demarcació de Girona. En l’annex II,  es fa constar el desistiment 
d’un dels ens sol·licitants 

de la presentació de la sol·licitud han declarat 
de la Tresoreria de la Seguretat 

, d’acord amb el que 
enança general de subvencions de la Diputació de 

Girona que indica que l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social queda substituïda per la declaració responsable quan el peticionari, 

de la comissió tècnica (elaborat per la tècnica de Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, el cap del servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i la 

l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida) de   
s’han presentat un total dotze ens, que 

sol·licituds dins termini, que 
s’han valorat les sol·licituds 

d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció i que  el total 
cents setanta-nou euros 

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

Aplicació pressupostària Crèdits 
108.576,94 € 
275.216,66 € 
111.185,64 € 

D’acord amb el pacte desè de les bases reguladores esmentades la Comissió 
lora les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en l’article 

13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i el president de 
la Comissió formula proposta de resolució definitiva amb base a l’informe tècnic emès 

òrgan responsable de la resolució del 
, aprova, amb l’abstenció del vocal 

senyor Lluc Salellas i el vota favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 

subvencions pel suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de les 

2017  per ajuntaments i ens locals 
es fa constar el desistiment 



 

 

Segon. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria segons el detall següent
 
 Aplicació 

pressupostària

Suport salut i 
crisi 
ajuntaments 

4/3110/46205

Suport salut i 
crisi c. 
comarcals 

4/3110/46505

Suport salut i 
crisi consorcis 

4/3110/46705

 
Així mateix s’aprova autoritzar i cancel·lar la corresponent despesa d’acord amb el 
detall anterior 

Tercer.  Comprometre la despesa 
cents setanta-nou euros amb vint
aplicacions pressupostàries següents: 
 

 

Suport salut i crisi ajuntaments
Suport salut i crisi 
Suport salut i crisi consorcis

 
 
Crèdit sobrant i no resolt en aquesta convocatòria 
 

 

Suport salut i crisi ajuntaments
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que
projecte poden sol·licitar una bestreta de fins al 90 % de l’import atorgat, que haurà de 
sol·licitar expressament. La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament antic
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes, 
d’acord amb el que estableix el pacte onzè de les bases.
 
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la f
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria segons el detall següent

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
autoritzats 

inicials 

Crèdits a 
comprometre 

Import a 
redistribuir

4/3110/46205 142.224,97 € 108.576,94 € - 28.627,27 

4/3110/46505 283.872,94 € 275.216,66 € - 8.656,28 

4/3110/46705 73.902,09 € 111.185,64 € +37.283,55 

Així mateix s’aprova autoritzar i cancel·lar la corresponent despesa d’acord amb el 

Comprometre la despesa d’import de quatre-cents noranta-
nou euros amb vint-i-quatre cèntims( 494.979,24 €),  

aplicacions pressupostàries següents:  

Aplicació 
pressupostària 

Crèdit a 
comprometre 

Suport salut i crisi ajuntaments 4/3110/46205 108.576,94 
Suport salut i crisi c. comarcals 4/3110/46505 275.216,66 
Suport salut i crisi consorcis 4/3110/46705 111.185,64 

Crèdit sobrant i no resolt en aquesta convocatòria  

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
inicials

Suport salut i crisi ajuntaments 4/3110/46205 5.020,76 

Comunicar als beneficiaris que si ho consideren necessari per l’execució del 
projecte poden sol·licitar una bestreta de fins al 90 % de l’import atorgat, que haurà de 
sol·licitar expressament. La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament antic
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes, 
d’acord amb el que estableix el pacte onzè de les bases. 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu corresponent
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 

ions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos o subvencions 
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria segons el detall següent: 

Import a 
redistribuir 

Crèdit 
sobrant / 

no 
compromès 

28.627,27 
€ 

5.020,76 € 

8.656,28 €  

+37.283,55 
€ 

 

Així mateix s’aprova autoritzar i cancel·lar la corresponent despesa d’acord amb el 

-quatre mil nou-
 amb càrrec a les 

Crèdit a 
comprometre  
108.576,94 € 
275.216,66 € 
111.185,64 € 

Crèdits 
inicials 

5.020,76 € 

ho consideren necessari per l’execució del 
projecte poden sol·licitar una bestreta de fins al 90 % de l’import atorgat, que haurà de 
sol·licitar expressament. La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es 
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes, 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

corresponent segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 

ions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
i el detall d’altres ingressos o subvencions 

que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 



 

 

 
Sisè. Fixar que el termini de
finalitza el dia 15 de novembre de 2017
l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats
procedents, a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
 

el termini de justificació de les despeses objecte de la subvenció  
5 de novembre de 2017, una vegada cada beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin 
a través del tauler d’anuncis (e-Tauler), ubicat a la seu electrònica de 

justificació de les despeses objecte de la subvenció  
beneficiari hagi realitzat 

amb indicació dels recursos que siguin 
ubicat a la seu electrònica de 



 

 

 
Annex 7.1.1. 
 

Núm. 
expedient  Ens  CIF Projecte / Programa / Activitat

2016/2411 Ajuntament de 
Figueres P1707200J Brigada de manteniment d'habitatges 

socials

2016/2421 Ajuntament d'Olot P1712100E Activa't en positiu 2016

2016/2422 Ajuntament de Blanes P1702600F Blanes: treball i salut

2016/2423 Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D 

Programa d'inserció laboral de les 
persones aturades i persones majors de 
30 anys

2016/2410 Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany 

P6700010I Suport a l'ocupació de persones 
vulnerables del

2016/2412 Consell Comarcal del 
Baix Empordà P6700009A 

Inserció laboral de persones aturades 
en l'àmbit de la venda en el sector 
alimentari i de la neteja i desinfecció 
industrial al Baix Empordà

Projecte / Programa / Activitat  
Base 

Subvencionable 
corregida 

Atorgat  
 

Puntuació 

AJUNTAMENTS 

Brigada de manteniment d'habitatges 
socials 37.916,84 € 32.229,31€ 

Activa't en positiu 2016 43.282,32 € 41.812,81 € 

Blanes: treball i salut 25.500,00 € 25.500,00 € 

Programa d'inserció laboral de les 
persones aturades i persones majors de 
30 anys 

10.629,20 € 
9.034,82 € 

CONSELLS COMARCALS 

Suport a l'ocupació de persones 
vulnerables del Pla de l'Estany 

20.965,20 € 20.965,20€ 

Inserció laboral de persones aturades 
en l'àmbit de la venda en el sector 
alimentari i de la neteja i desinfecció 
industrial al Baix Empordà 

81.180,02 € 81.180,02 € 

 
 
 

Puntuació 
total * 

% atorgat / 
base 

subvencionabl
e 

Conceptes no 
subvencionables 

81 85% 

97 96,60% 

96 100% 

85 85% 

96 100% 

96 100% 



 

 

Núm. 
expedient  Ens  CIF Projecte / Programa / Activitat

2016/2417 Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà P6700008C Oficis per a la comunitat: noves 

oportunitats per sortides de la crisi

2016/2420 Consell Comarcal de 
la Selva P6700002F 

Projecte d'ocupació per a persones 
aturades de llarga durada en risc 
d'exclusió social

2016/2433 Consell Comarcal de 
la Cerdanya P1700016G La inserció laboral davant l'empobriment

CONSORCIS 

2016/2413 Consorci de Benestar 
Social del Ripollès Q1700626C 

Salut i crisi al Ripollès: actuacio
destinades a l'ocupació de persones i/o 
famílies del Ripollès en situació 
d'exclusió

2016/2419 Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt Q1700548I Programa foment de l'ocupació

 
*Criteris de valoració d’acord amb el punt vuitè de les Bases reguladores (BOPG núm. 194, de 10 d’octubre de 2016)
  

Projecte / Programa / Activitat  
Base 

Subvencionable 
corregida 

Atorgat  
 

Puntuació 

Oficis per a la comunitat: noves 
oportunitats per sortides de la crisi 64.152,90 € 64.152,90 € 

Projecte d'ocupació per a persones 
aturades de llarga durada en risc 
d'exclusió social 

104.820,00 € 100.070,00 € 

La inserció laboral davant l'empobriment 9.314,25 € 8.848,54 € 

Salut i crisi al Ripollès: actuacions 
destinades a l'ocupació de persones i/o 
famílies del Ripollès en situació 
d'exclusió 

30.571,16 € 29.042,60 € 

Programa foment de l'ocupació 82.923,04 € 82.143,04 € 

*Criteris de valoració d’acord amb el punt vuitè de les Bases reguladores (BOPG núm. 194, de 10 d’octubre de 2016) 

 
 
 

Puntuació 
total * 

% atorgat / 
base 

subvencionabl
e 

Conceptes no 
subvencionables 

100 100% 

96 95,47% 

91 95% 

91 95% 

98 99,06% Direcció: 
2.265,80 € 



 

 

Projectes dissenyats a partir d’una diagnosi prèvia compartida pels diferents actors públics i priva
Projectes dissenyats amb la implantació dels diferents actors públics i privats del territori
Projectes que incorporin estratègies de seguiment en les diferents parts i moments del procés d’inserció
Projectes que afavoreixin el manteniment de l’ocupabilitat de les persones més enllà d’aquest període de subvenció
Capacitat, experiència, recursos humans i solvència tècnica de les entitats sol·licitants
Projectes que contemplin el valor social de les ocupacions proposades
L’avaluació com a eina fonamental per valorar el projecte
Projectes que afavoreixin la innovació local, sectorial i ocupacional
Xifra d’atur registrat al territori de 25-39 anys a 30 de desembre de l’any anterior
Xifra d’atur registrat al territori de 40-54 + >55 anys a 31 de desembre de l’any anterior
Projectes que incorporin el desenvolupament de competències transversals lligades a l’ocupació
 
 
Annex 7.1.2. 
 

Nº Expedient Ajuntament CIF Projecte / Programa / Activitat

2016/2415 Ajuntament 
d’Hostalric P1708900D 

Desenvolupament de treballs de caràcter públic i social i 
manteniment de zones verdes propietat de l’Ajuntament i de neteja 
de deixalles de la riera d’Arbúcies i de la Tordera

 
 
 

Criteri 

Projectes dissenyats a partir d’una diagnosi prèvia compartida pels diferents actors públics i privats del territori 
Projectes dissenyats amb la implantació dels diferents actors públics i privats del territori 
Projectes que incorporin estratègies de seguiment en les diferents parts i moments del procés d’inserció 

manteniment de l’ocupabilitat de les persones més enllà d’aquest període de subvenció 
Capacitat, experiència, recursos humans i solvència tècnica de les entitats sol·licitants 
Projectes que contemplin el valor social de les ocupacions proposades 
L’avaluació com a eina fonamental per valorar el projecte 
Projectes que afavoreixin la innovació local, sectorial i ocupacional 

39 anys a 30 de desembre de l’any anterior 
54 + >55 anys a 31 de desembre de l’any anterior 

Projectes que incorporin el desenvolupament de competències transversals lligades a l’ocupació 

Projecte / Programa / Activitat  Import sol·

Desenvolupament de treballs de caràcter públic i social i 
manteniment de zones verdes propietat de l’Ajuntament i de neteja 
de deixalles de la riera d’Arbúcies i de la Tordera 

14.400,00 

Puntuació 
màxima 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
6 
10 
100 

Import sol· licitat Motiu 

14.400,00 € Desistiment 



 

 

8. Torn obert de paraules
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El president p.d.  
Josep M. Corominas i Barnadas

Torn obert de paraules  

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvila

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvila s 


