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Núm. exp.: 2014/2051 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 11 novembre 2014 – Sessió 2014/9 LE 2014/124
Girona. Consell Rector de Dipsalut

Acta
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut)
Núm. sessió: 2014/9
Caràcter:
Ordinària
Data:
11 de novembre de 2014
Horari:
11:10 hores
Lloc:
Saló de Comissions de la Diputació de Girona
Hi assisteixen:









Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa
Vocals:
Xavier Soy i Soler
Immaculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Jordi Gironès i Pasolas
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig
Gerent:
Jordi Brunet i Badosa
Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané
Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó
i Sumsi, coordinadora de la Presidència de Dipsalut.
Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, i els vocals
senyor Miquel Noguer i Planas, senyor Miquel Calm i Puig i senyora Pia Bosch i
Codolà.
En absència del president, el vicepresident primer, senyor Josep M. Corominas i
Barnadas, exercirà la Presidència de la sessió.
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Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/8),
del dia 4 de novembre de 2014

2.

Informació de la Presidència

3.

Informació de la Gerència

4.

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera

5.

2013/2082 – Proposta del requeriment de presentació de la factura
relativa al lliurament de 74 desfibril·ladors mòbils a Cardiac Science
France SAS [LE 2013/231]

6.

2014/213 – Proposta d’aprovació de l’increment de la dotació
pressupostària del programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a les
polítiques municipals de protecció de la salut [LE 2014/8]

7.

2014/1500 – Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a
l’Institut d’Assistència Sanitària per al finançament d’un projecte
d’intervenció en obesitat infantil [SAE 2014/21]

8.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria

9.

Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/8), del
dia 4 de novembre de 2014
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la
sessió número 2014/8, que va tenir lloc el dia 4 de novembre de 2014.
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència
primera
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Decret núm. 408 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/714. Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajuntament de Camprodon.
Decret núm. 409 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/714. Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajuntament de Sant Ferriol.
Decret núm. 410 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/714. Aprovar la devolució d’ingressos
indeguts a l’Ajuntament de Bolvir.
Decret núm. 411 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/801. Concedir bestreta sol·licitada a
Càritas Diocesana de Girona pel finançament de projectes inclosos dins el programa Salut i
Crisi per un import de 169.531,09 €.
Decret núm. 412 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/1566. Concedir la subvenció per
“Principi actiu pel tractament dels mosquits dels arrossars” a la Mancomunitat intermunicipal
voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per import de
19.935,83 €.
Decret núm. 413 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/1673. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament a les polítiques municipals de protecció de la salut per la
instal·lació d’un equip de telecontrol a l’Ajuntament d’Espolla per un import de 17.160,77 €.
Decret núm. 414 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/1680. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació dels dosificadors automàtics de clor i pH als vasos de la piscina
municipal a l’Ajuntament de Vilafant per un import de 3.642,10 €.
Decret núm. 415 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/1694. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per millorar la instal·lació d’aigua calenta sanitària de la Fundació Emma a l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses per un import de 6.958,65 €.
Decret núm. 416 d’1 de setembre de 2014. Exp. 2014/1698. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació d’un clorador que funcioni amb un sistema de plaques solars a
l’abastament d’aigua municipal a l’Ajuntament de Toses per un import de 7.502,49 €.
Decret núm. 417 de 2 de setembre de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies
Decret núm. 418 de 4 de setembre de 2014. Exp. 2013/2082. Aprovar definitivament la
modificació del contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de
desfibril·ladors de la demarcació de Girona, ampliant en 74 el nombre desfibril·ladors mòbils.
Decret núm. 419 de 4 de setembre de 2014. Exp. 2014/1719. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitària dels vestidors
del pavelló municipal a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per un import de 19.553,60 €.
Decret núm. 420 de 5 de setembre de 2014. Exp. 2014/1598. Adjudicar a Fundación
Universidad de Oviedo el contracte de servei d’elaboració d’un Dictamen actualitzat sobre
diverses qüestions del règim jurídic de Dipsalut després de l’aprovació de la LO 2/2012 (Lei
d’estabilitat pressupostària).
Decret núm. 421 de 8 de setembre de 2014. Exp. 2014/1288. Modificar l’import de la
subvenció de finançament de les despeses addicionals derivades de l’ús del consultori local
concedida a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i minorar-la a un import de 534,70 €.
Decret núm. 422 de 8 de setembre de 2014. Exp. 2013/1753. Modificar l’import de la
subvenció del catàleg de Serveis de Dipsalut 2013 del programa Pt10 de suport econòmic a
les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a l’Ajuntament de Flaçà i
minorar-la a un import de 4.253,48 €.
Decret núm. 423 de 8 de setembre de 2014. Exp. 2014/1899. Adjudicar a Marcaprom
comunicació SCP el contracte de servei de producció i difusió de falques de protecció de la
salut Fem Girona.
Decret núm. 424 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1135. Aprovar l’expedient de
modificació de crèdits 2TC 2/2014 que mitjançant transferència entre aplicacions autoritza la
base 10a de les d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany.
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Decret núm. 425 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1332. Modificar l’import de la
subvenció de suport pel finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del
consultori local concedida a l’Ajuntament de Molló i minorar-la a un import de 1.111,76 €.
Decret núm. 426 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1479. Adjudicar a la Universidad de
Zaragoza el contracte de servei d’elaboració d’un informe d’assessorament dels tràmits
jurídics i administratius per a la creació d’una central de compres o central de contractació.
Decret núm. 427 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1558. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral
temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de contractació corresponent a la Secció Jurídica i
Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 428 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1559. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral
temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de consultoris locals corresponent a l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 429 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1560. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció
interna de tècnic superior d’administració general (A1).
Decret núm. 430 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1561. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció
interna de tècnic superior d’administració especial (A1).
Decret núm. 431 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1562. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció
interna d’una plaça de tècnic mitjà (A2).
Decret núm. 432 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1563. Aprovar el llistat definitiu
d’admissions i exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció
interna d’una plaça d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de discapacitats.
Decret núm. 433 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1773. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Jaume Duran i Nierga
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut.
Decret núm. 434 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1774. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Marta Expósito i Corcetero
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Promoció de la Salut.
Decret núm. 435 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1775. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Eric Gràcia i Tordera
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica.
Decret núm. 436 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1777. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Pau Gusó i Castro realitzi
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 437 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1778. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Thaïs Hoyos i Vera realitzi
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 438 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1779. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Maria Manzano i Paradell
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 439 de 9 de setembre de 2014. Exp. 2014/1780. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Laura Paretas i Ruiz
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 440 de 10 de setembre de 2014. Exp. 2014/1727. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per condicionar els vasos de la piscina municipal a la normativa RD 742/2013 a
l’Ajuntament de Cabanes per un import de 8.117,46 €.
Decret núm. 441 de 12 de setembre de 2014. Exp. 2014/1084. Desestimar la sol·licitud de
pròrroga dper a la justificació de la subvenció per a activitats de promoció de la salut i
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d’hàbits saludables a l’Associació TDAH Catalunya atès que excedeix el termini fixat en el
pacte setzè de les bases específiques reguladores.
Decret núm. 442 de 15 de setembre de 2014. Exp. 2014/1761. Acceptar la sanció imposada
per l’agència Estatal d’Administració Tributària pel concepte de declaració d’operacions
intracomunitàries corresponent a l’exercici 2012, per import de 225,00 € sense necessitat
d’instar la revisió de l’acte en via administrativa.
Decret núm. 443 de 16 de setembre de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès.
Decret núm. 444 de 16 de setembre de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada
al Consell Comarcal del Baix Empordà, per al finançament del projecte “Davant la crisi,
reforcem la xarxa” inclòs al programa Pm10 Salut i Crisi per un import de 76.793,38 €.
Decret núm. 445 de 16 de setembre de 2014. Exp. 2014/1725. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per l’adequació del circuit d’aigua calenta i freda sanitària de les dutxes del camp de
futbol municipal a l’Ajuntament de La Jonquera per un import de 8.937,51 €.
Decret núm. 446 de 16 de setembre de 2014. Exp. 2014/1726. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per l’adequació del circuit d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació centre de
servei d’àmbit rural a l’Ajuntament d’Agullana per un import de 2.637,56 €.
Decret núm. 447 de 16 de setembre de 2014. Exp. 2014/1743. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament a polítiques municipals de protecció de la salut per
adequació del bar del centre cívic a l’Ajuntament de Porqueres per import de 4.721,18 €.
Decret núm. 448 de 17 de setembre de 2014. Exp. 2014/1725. Concedir la bestreta
sol·licitada a l’Ajuntament de Girona per al finançament del projecte “Graó 2014” inclòs dins el
programa Pm10 Salut i Crisi per un import de 31.175,00 €.
Decret núm. 449 de 18 de setembre de 2014. Exp. 2014/1794. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació d’un sistema de dosificador de clor i pH al vas petit de la piscina
municipal a l’Ajuntament d’Agullana per un import de 3.430,35 €.
Decret núm. 450 de 18 de setembre de 2014. Exp. 2014/1797. Aprovar la cessió d’un
desfibril·lador lliure a Technojet Hydro Systems SL per a l’activitat “Vies Braves non-stop”.
Decret núm. 451 de 19 de setembre de 2014. Exp. 2014/1725. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la millora de tres instal·lacions municipals per tal de disminuir el risc de transmissió
de legionel·la a l’Ajuntament de Palamós per un import de 5.056,85 €.
Decret núm. 452 de 19 de setembre de 2014. Exp. 2014/1807. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament a polítiques municipals de protecció de la salut per
adequació de l’aigua sanitària de la piscina municipal i camp de futbol per disminuir el risc de
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Bescanó per import de 13.845,79 €.
Decret núm. 453 de 22 de setembre de 2014. Exp. 2014/971. Concedir la subvenció per
l’adquisició d’un elevador per persones amb mobilitat reduïda per la piscina a l’Ajuntament de
Cassà de la Selva per un import de 9.500,00 €.
Decret núm. 454 de 22 de setembre de 2014. Exp. 2014/1715. Adjudicar a CECAM la
contractació de dos cursos de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la
transmissió de la legionel·losi i un curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions
sanitàries d’alt i baix risc.
Decret núm. 455 de 22 de setembre de 2014. Exp. 2014/1781. Aprovar el text del conveni de
cooperació educativa entre la UdG i Dipsalut per tal que l’estudiant Oriol Gallart i Garangou
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat.
Decret núm. 456 de 23 de setembre de 2014. Exp. 2014/793. Aprovar la continuïtat del
contracte de serveis de l’empresa Manteniments i Serveis Sada SC a l’empresa
Manteniments i Serveis Sada SL en el contracte de serveis de manteniment integral de les
instal·lacions de la seu de Dipsalut.
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Decret núm. 457 de 24 de setembre de 2014. Exp. 2014/1856. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per l’adequació de tres instal·lacions per tal de disminuir el risc de transmissió de
legionel·la a l’Ajuntament de Banyoles per un import de 10.407,75 €.
Decret núm. 458 de 24 de setembre de 2014. Exp. 2014/1877. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació d’equips de telecontrol als dipòsits d’abastament d’aigua del municipi a
l’Ajuntament de Beuda per un import de 20.000,00 €.
Decret núm. 459 de 24 de setembre de 2014. Exp. 2014/1898. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació d’un sistema de telecontrol i autoanalitzador als dipòsits d’abastament
d’aigua del municipi a l’Ajuntament de Vilaür per un import de 17.485,03 €.
Decret núm. 460 de 25 de setembre de 2014. Exp. 2014/1877. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per la instal·lació d’un equip de cloració del dipòsit d’abastament d’aigua del municipi a
l’Ajuntament de Campelles per un import de 2.903,20 €.
Decret núm. 461 de 29 de setembre de 2014. Exp. 2014/1716. Adjudicar a Axioma Consultors
Acústics SL el contracte de serveis del curs de control de contaminació acústica.
Decret núm. 462 de 30 de setembre de 2014. Exp. 2014/1565. Concedir la subvenció pel
finançament del Conte Records dolços d’un adéu i una App sobre el dol, al Servei de suport
al dol de Girona XADOL per un import de 5.560,66 €.
Decret núm. 463 de 30 de setembre de 2014. Exp. 2014/1749. Adjudicar a Oficina i Arxiu SA
el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina.
Decret núm. 464 de 30 de setembre de 2014. Exp. 2014/1776. Adjudicar a CECAM la
contractació per a la realització d’informes tècnics i seguiment de millores de les instal·lacions
de major risc de legionel·losi.el contracte de subministrament de mobiliari d’oficina.
Decret núm. 465 de 30 de setembre de 2014. Exp. 2014/1943. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament a polítiques municipals de protecció de la salut per realitzar
millores estructurals a la instal·lació de baix risc de la piscina municipal per reduir el risc de
transmissió de legionel·losi a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per import de 1.441,03 €.
Decret núm. 466 de 30 de setembre de 2014. Exp. 2014/1944. Concedir la subvenció pel
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la
salut per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’ACS de la Residència municipal per
reduir el risc de transmissió de legionel·losi a l’Ajuntament de Ribes de Freser per un import
de 4.065,25 €.

5. 2013/2082 – Proposta del requeriment de presentació de la factura relativa al
lliurament de 74 desfibril·ladors mòbils a Cardiac Science France SAS [LE
2013/231]
El vicepresident primer comenta que aquesta és una problemàtica amb el proveïdor
Cardiac Science, una multinacional que té el seu centre operatiu a Itàlia i la seva
gestió econòmica a França, fet que dificulta enormement l’emissió de factures pels
serveis prestats a Dipsalut i que acaba tenint impacte en les nostres previsions
pressupostàries. Per això, avui es proposa aprovar el mecanisme de requeriments i
consignació judicial de les quantitats meritades per l’empresa. El cas concret que
portem ara és que la cessió als Mossos d’Esquadra es va fer al juny i som al
novembre i encara no ens han facturat res. A més a més, i amb aquest requeriment,
també deixem sense efecte la millora de l’oferta pel proveïdor de canvi de model G3 a
G5 amb la cessió dels 74 desfibril·ladors al Mossos, perquè aquest darrer és un
model que encara no té comercialització de desfibril·lador PowerHeart G5 a Espanya.
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Finalitzen les intervencions.
Per decret de 4 de setembre de 2014, s’aprova definitivament la modificació del
contracte de subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors de la
demarcació de Girona, per tal d’ampliar en un total de 74 el nombre de desfibril·ladors
mòbils per a la seva cessió gratuïta a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
de la Regió Policial de Girona. Així mateix, a petició de l’empresa adjudicatària,
Cardiac Science, s’aprova com a nova condició d’execució del contracte, prevista al
pacte primer, la substitució dels 74 desfibril·ladors model PowerHeart G3 efectivament
lliurats pel nou model G5, sense cap cost addicional, un cop Cardiac Science acrediti
documentalment la comercialització del model a Espanya.
Alhora, es requereix a l’empresa Cardiac Science, perquè dins els 15 dies hàbils
següents des de la notificació del decret de 4 de setembre de 2014 formalitzi la
modificació del contracte. A aquests efectes s’adjunten a la notificació dues còpies de
la modificació del contracte, per tal que siguin retornades degudament signades pel
representant de l’empresa, senyor Thomas Lambertus Maria Marres.
D’acord amb l’informe del tècnic responsable del contracte, signat en data 4 de
novembre de 2014, queda acreditat que l’empresa Cardiac Science ha lliurat
efectivament els 74 desfibril·ladors mòbils model PowerHeart G3, en el temps i lloc
fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules
administratives, i que l’esmentada empresa no ha facilitat la documentació que
garanteixi la deguda comercialització a Espanya del nou model de desfibril·ladors
PowerHeart G5.
Vistos els antecedents i l’informe jurídic de 7 de novembre de 2014, i ateses les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Renunciar al dret d’exigir la substitució dels 74 desfibril·ladors PowerHeart G3
efectivament lliurats en data 16 de juny de 2014 pel nou model PowerHeart G5, sense
cap cost addicional, de conformitat amb el previst al pacte primer in fine de la
modificació del contracte, atès que a data d’avui l’empresa Cardiac Science France,
SAS encara no ha posat a disposició de Dipsalut la documentació acreditativa de la
comercialització del nou model de desfibril·lador PowerHeart G5 a Espanya.
Segon. Requerir l’empresa Cardiac Science per tal que presenti la factura relativa al
lliurament dels 74 desfibril·ladors mòbils del model PowerHeart G3, d’import setantaquatre mil euros (74.000,00 €), en el termini dels 20 dies hàbils següents a comptar
des de la data de la notificació d’aquest acord.
De no presentar-se la citada factura dins del termini assenyalat, Dipsalut procedirà al
seu reconeixement d’ofici com a crèdit reconegut per serveis prestats sense facturar i,
en conseqüència, es procedirà a la consignació judicial en jurisdicció voluntària per
l’import assenyalat.
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D’aquesta forma, Dipsalut s’allibera del deute i, si en el termini de 4 anys des del
lliurament dels 74 desfibril·ladors, Cardiac Science no presenta factura i fa efectiu el
seu dret de cobrar, es podrà entendre prescrita l’obligació de Dipsalut d’abonar-ne el
preu i podrà recuperar-ne la quantitat consignada.
Tercer. Requerir l’empresa Cardiac Science per tal que retorni degudament signades
pel representant de l’empresa, senyor Thomas Lambertus Maria Marres, dues còpies
de la modificació del contracte, als efectes de la seva formalització, en el termini dels
20 dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació d’aquest acord.
Quart. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per formular, si escau, futurs
requeriments de presentació de factures i per realitzar les corresponents
consignacions judicials en jurisdicció voluntària si els requeriments no són atesos.
6. 2014/213 – Proposta d’aprovació de l’increment de la dotació pressupostària
del programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals
de protecció de la salut [LE 2014/8]
El vicepresident primer explica que cada any el Consell Rector aprova les bases
i la convocatòria del SAT (bases específiques reguladores per al finançament
del programa Pt14 del Catàleg de Serveis, d’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut). Aquest any la convocatòria
estava dotada amb 300.000 € en inversió i les sol·licituds s’anaven resolent amb
decrets de la vicepresidència per ordre estricte d’entrada al registre. Aquesta
quantitat està a punt d’esgotar-se aquest any i encara queden sol·licituds de
varis municipis per resoldre (Figueres, Blanes, Porqueres, Argelaguer, Llers,
Saus Camallera i Llampaies, Sant Joan les Fonts, Girona, Tossa de Mar,
Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i Bordils) i d’altres que poden arribar fins
al 28 novembre, data en què finalitza la convocatòria del 2014. Dipsalut proposa
dues actuacions: d’una banda, en aquesta sessió es proposa ampliar el crèdit
de la convocatòria en 74.200 € per atendre totes les sol·licituds d’aquest any.
D’altra banda, en properes reunions es proposarà l’aprovació de la següent
convocatòria, que entraria en vigor el 13 de gener i no a principis de febrer com
era habitual.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/1, que va tenir lloc
el 28 de gener de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores per al
finançament del programa Pt14 del Catàleg de Serveis, d’assessorament i suport
tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, així com la convocatòria pública
corresponent, oberta als Ajuntaments de la demarcació de Girona usuaris del Catàleg
de Serveis.
Aquest programa del Catàleg de Serveis de Dipsalut ofereix als ajuntaments el suport
tècnic per fer front a qualsevol situació de risc en protecció de la salut que hagin de
gestionar en l’àmbit de les seves competències, i part de les sol·licituds requereixen, a
més de suport tècnic, suport econòmic que permeti la implementació de les mesures
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preventives i correctores necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi
descriuen.
En aquest sentit, el Consell Rector, en l’acord esmentat, va autoritzar una dotació
pressupostària de 300.000,00 € de l’aplicació pressupostària 5/313/76200 – Programa
d’inversió municipal.
D’acord amb l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut, de 5 de
novembre de 2014, la demanda dels Ajuntaments de la demarcació ha superat les
previsions inicials. Un cop avaluades les sol·licituds que, per manca de consignació
pressupostària no s’han pogut encara resoldre favorablement, l’informe conclou que
es tracta de projectes d’interès públic, que s’ajusten a les competències municipals en
matèria de protecció de la salut amb l’objectiu d’eliminar o reduir els riscos per a la
salut sobre els quals es pretén actuar.
És per això que el tècnic proposa una ampliació de la dotació ecònomica prevista per
a projectes d’inversió lligats al programa Pt14 del Catàleg de Serveis, que permetria
resoldre favorablement les sol·licituds presentades en l’àmbit de la convocatòria de
suport econòmic a polítiques municipals de protecció de la salut pels Ajuntaments de
Figueres, Blanes, Porqueres, Argelaguer, Llers, Saus, Camallera i Llampaies, Sant
Joan les Fonts, Girona, Tossa de Mar, Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i
Bordils, i les que es puguin presentar fins el dia 28 de novembre de 2014, data en què
es donarà per finalitzada aquesta convocatòria del Catàleg de Serveis.
Vistos els antecedents i l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut, i
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Incrementar en setanta-quatre mil dos-cents (74.200,00 €) la despesa
autoritzada pel Consell Rector en la sessió ordinària número 2014/1, de 28 de gener,
per a inversió prevista en la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds
de finançament per a l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut, en règim de concurrència no competitiva, dels ajuntaments de
les comarques gironines, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/76200 Programa d’inversió municipal, del pressupost d’enguany.
Segon. Facultar el vicepresident primer per a l’execució d’aquest acord i ordenar-ne la
publicació als diaris oficials corresponents i a la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut).
7. 2014/1500 – Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a
l’Institut d’Assistència Sanitària per al finançament d’un projecte d’intervenció
en obesitat infantil [SAE 2014/21]
El vicepresident primer comenta que el projecte és d’interès públic atès que pretén
tenir com a resultat la reducció de l’obesitat infantil, que tendeix a mantenir-se en
l’edat adulta, i per tant ha de repercutir en la població en general.
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Finalitzen les intervencions.
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), amb NIF Q6750003C, va sol·licitar, en data 27
de juny de 2014 i amb registre d’entrada número 14/2625, una subvenció exclosa de
concurrència pública per al finançament, l’any 2014, del projecte d’intervenció en
obesitat infantil “Nens en moviment”.
Dipsalut, com a organisme autònom de caràcter administratiu, creat per la Diputació
de Girona amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació de
Girona, comprèn entre les seves competències la promoció de la salut.
El centre gestor de la subvenció, en data 27 d’octubre de 2014, emet un informe pel
qual proposa resoldre-la favorablement, ja que la sol·licitud ha estat presentada
correctament, el beneficiari està al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social i s’adiu al que es contempla en l’article 22.2.c) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits de l’article
15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
L’informe acredita, a més, que el projecte és d’interès públic atès que pretén tenir com
a resultat la reducció de l’obesitat infantil, que tendeix a mantenir-se en l’edat adulta, i
per tant ha de repercutir en la població en general.
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/47900 - Altres
subvencions a empreses Promoció, del pressupost de Dipsalut d’enguany, la
subvenció següent:
Expedient

Beneficiari

NIF

2014/1500

Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Q6750003C

Objecte
Intervenció en obesitat infantil a la demarcació de Girona
Subvenció
Despesa
subvencionable

% subvencionat

Import concedit

98.400,00 € (*)

56,106 %

58.800,00 €
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(*) Despeses subvencionables valorades: Totes les previstes al pressupost presentat, excepte
la Jornada anual de millora del programa (6.400,00 €).

Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a
l’execució del projecte, una bestreta del 50,00 % de l’import subvencionat en el termini
d’un mes des de la seva notificació, que haurà de sol·licitar expressament. El
vicepresident primer de Dipsalut serà l’òrgan competent per atorgar o desestimar
discrecionalment aquesta sol·licitud, prèvia valoració de la petició.
Segon. Notificar al beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
Amb la sol·licitud de bestreta s’entendrà acceptada la subvenció en els termes
previstos en el paràgraf anterior.
Tercer. Condicionar el 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 simplificat segons
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una
memòria justificativa del compliment de l’activitat o 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, el detall d’altres ingressos
o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la
seva procedència.
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l’acabament del període de justificació.
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia
atorgada. 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. És inadmissible cap canvi de
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 1 de
desembre de 2015 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a
reintegrar-ne l’excés.
Cinquè. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006,
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de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la
resta de normativa concordant.
Sisè. Notificar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària.
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
El vicepresident primer explica que la sessió de la Comissió Qualificadora
corresponent a la resolució de la convocatòria de suport econòmic als Ajuntaments de
la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut
(Pm07) s’ha dut a terme abans de la reunió del Consell Rector, però amb posterioritat
a la tramesa de la convocatòria de la reunió, motiu pel qual s’ha de decidir si s’inclou,
per urgència, en l’ordre del dia.
El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència la proposta de
resolució de la convocatòria arribada amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
de la sessió.
8.1 Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments
de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la
salut
El vicepresident primer explica que aquesta és una subvenció destinada als
Ajuntaments que facin activitats de promoció de la salut, en el marc del programa
Pm07 del Catàleg de Serveis. Aquest any s’han presentat 96 sol·licituds, de les quals
es proposar concedir-ne 94, per un import total de 290.000 €, i desestimar-ne 2: una
entra fora de termini i una altra és per a actuacions d’inversió). La novetat és un
“premi” al millor projecte, amb el 100% import sol·licitat o un màxim de 20.000 €,
segons recollien les bases, que aquest any ha guanyat l’Ajuntament de Palafrugell:
com que sol·licitava 4.600,38 €, es proposa concedir-los el total sol·licitat. La resta de
crèdit disponible s’haurà prorratejar.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/6, que va tenir lloc
l’1 de juliol de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de
promoció de la salut (BOP número 128, de 7 de juliol de 2014).
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el
període que va de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014, i que el termini
per presentar sol·licituds finalitzava el 23 de setembre de 2014.
Vist l’informe tècnic de data 7 de novembre de 2014 d’acord amb el qual les
sol·licituds han estat presentades dins termini, els beneficiaris es troben al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el
barem que s’indica al punt 7 de les bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als
Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció
de la salut.
Segon. Desestimar les sol·licituds als Ajuntaments de la demarcació de Girona que
consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Comprometre la despesa d’import dos-cents noranta mil euros (290.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/46204 Programa de foment hàbits
saludables del pressupost d’enguany
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no es manifesta el
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. 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 simplificat segons el
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 factura- i el detall d’altres ingressos o subvencions
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva
procedència.
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà
d’efectuar, com a màxim, el 2 de febrer de 2015, una vegada el beneficiari hagi
realitzat l’activitat.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut.
9. Torn obert de paraules
El senyor Xavier Soy comenta que diversos alcaldes li han comunicat que La Caixa
s’està posant en contacte amb els diferents Ajuntaments de la demarcació per oferirlos “crèdits tous” per a la compra de desfibril·ladors, atès que entra en vigor un nou
decret en matèria sanitària.
El gerent, senyor Brunet, explica que es tracta d’un decret d’autoprotecció, redactat
per la Generalitat e Catalunya, que preveu moltes obligacions per als Ajuntaments i
l’aplicació del qual seria molt costosa per als consistoris. Per aquest motiu, l’entrada
en vigor del decret s’ha ajornat dos cops.
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El vicepresident primer, senyor Corominas, diu que la Presidència de Dipsalut es
posarà en contacte amb la Generalitat per saber si el decret entrarà finalment en
vigor i amb La Caixa, per conèixer les condicions d’aquesta oferta, i se n’informarà
els membres del Consell Rector en la propera reunió.

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

El vicepresident 1r, p.d.

El secretari

Josep M. Corominas i Barnadas

Jordi Batllori i Nouvilas
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Annex 8.1.1
Nº exp.

Entitat

CIF

% atorgat/base
Conceptes no
(3)
subvencionables(4)
subvencionable

Objecte

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

800,00

661,24

82,66%

2014/1717

Ajuntament
d'Albanyà

P1700300E

Taller de memòria per a la
gent gran

2014/1924

Ajuntament
d'Alp

P1700600H

Alp, La Molina i Masella

15053,47

4591,91

30,50%

2014/1788

Ajuntament
d'Arbúcies

P1700900B

Activitats físiques per
promoció de la salut

29500,00

9183,82

31,13%

P1701200F

Foment de polítiques de
salut i qualitat de vida a
Avinyonet

3438,01

2020,74

58,78%

P1701800C

Jubilus Gerontologia, curs
de gimnàstica física de
manteniment amb
fisioterapeuta titulat

1746,76

1010,64

57,86%

P1702100G Activitats per la gent gran

4588,89

2655,04

57,86%

Ajuntament
2014/1553 d'Avinyonet de
Puigventós

2014/1604

Ajuntament de
Bàscara

Ajuntament de
2014/1836 Bellcaire
d'Empordà
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% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

P1702200E

Activitats per la gent gran i
aula d'adults (curs 20142015)

12317,00

6428,68

52,19%

P1702300C

Tallers i cursos
(manteniment físic,
aeròbic, ioga, pilates,
capoeira...etc)

27200,00

9183,83

33,76%

Ajuntament de
2014/1685
Biure

P1724900D

Gimnàstica suau,
estiraments i tallers de
memòria

2825,00

1634,49

57,86%

Ajuntament de
Blanes

P1702600F

Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida

3775,35

1386,89

36,74%

Ajuntament de
2014/1923 Boadella i les
Escaules

P1703200D

Gimnàstica: treball
corporal conscient

1315,32

918,38

69,82%

2014/1626

Ajuntament de
Bolvir

P1702700D

Aquagym

1476,86

918,38

62,18%

2014/1602

Ajuntament de
Borrassà

P1702900J

Borrassà mou-te (millora i
manteniment de l'activitat
física)

2300,00

918,38

39,93%

Nº exp.

Entitat

Ajuntament de
2014/1891
Besalú

Ajuntament de
2014/1633
Bescanó

2014/1695

CIF

Objecte
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

3078,73

1809,57

58,78%

2014/1603

Ajuntament de
Breda

P1703000H

Programa d'atenció a les
persones grans PAP
(Programa d'assistència a
les persones)

2014/1672

Ajuntament de
Brunyola

P1703100F

La Salut activa a Brunyola
2014

1870,95

1237,14

66,12%

2014/1818

Ajuntament de
Cabanes

P1703300B

Suport per a la gent gran

2883,99

1668,62

57,86%

2014/1674

Ajuntament de
Cadaqués

"Cadaqués Salut" inculcar
hàbits entre la població i
P1703500G
assolir un envelliment
saludable.

1000,00

734,71

73,47%

2014/1811

Ajuntament de
Camós

P1703900I

2940,30

992,10

33,74%

Ajuntament de
2014/1814
Campdevànol

2014/1605

Ajuntament de
Campllong

Gimnàstica física de
manteniment

P1704000G Jornades esportives

P1704200C

Programa de promoció de
la salut mitjançant
l'activitat física

1017,00

747,20

73,47%

4247,13

2457,31

57,86%

Curs d'informàtica per
a gent gran (484,00 €)

Material esportiu i
obsequis participants
jornades (233,00 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Base
Subv.(1)

Objecte

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Ajuntament de
2014/1897 Cassà de la
Selva

P1704900H

Promoció de la salut de
Cassà 2013-14

857,58

551,31

64,29%

Ajuntament de
2014/1895 Castelló
d'Empúries

P1705200B

Activitats de divulgació i
promoció de la salut

5764,45

2594,05

45,00%

Ajuntament de
2014/1837 Castell-Platja
d'Aro

P1705300J

Programa transversal de
promoció de la salut a
Castell-Platja d'Aro i
s'Agaró

39386,20

9183,82

23,32%

Ajuntament de
Celrà

P1705400H

Oficina municipal d'atenció
a les persones

23571,61

9183,83

38,96%

P1705600C

III Programa de protecció
de la salut i habits
saludables

2014/1920

Ajuntament de
2014/1748
Cistella

2014/1635

Ajuntament de
Colera

Tallers de gimnàstica i
P1705900G memòria per a la gent
gran

2665,28

1542,08

57,86%

2020,00

1335,70

66,12%

Dinar al restaurant
Mas Ros - cicle
envelliment actiu
(60,00 €)

Feines agutzil
jornades esportives
(337,60 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

8455,98

4970,13

58,78%

400,00

330,62

82,66%

Ajuntament de
2014/1681 Cornellà del
Terri

P1706100C

Activitats de promoció de
la salut per les persones
majors de 65 anys.

2014/1838

Ajuntament de
Darnius

P1706500D

Taller de gimnàstica per a
la gent gran

2014/1840

Ajuntament de
Figueres

P1707200J

Programa municipal
d'activitats esportives

19436,02

6247,40

32,14%

2014/1815

Ajuntament de
Forallac

P1725000B

Activitat física per a la gent
gran

5339,60

2746,13

51,43%

Programa per la prevenció
i manteniment de la salut
P1707800G
física per majors de 65
anys

3095,51

1819,43

58,78%

Ajuntament de
2014/1634 Fornells de la
Selva

2014/1767

Ajuntament de
Fortià

P1707900E

Tallers de gimnàstica
adaptada a la gent gran

800,00

661,24

82,66%

2014/1763

Ajuntament de
Garrigàs

P1708100A

V Programa de promoció
de la salut i habits
saludables

2807,79

1856,61

66,12%

2014/1938

Ajuntament de
Jafre

P1709100J

Taller de memòria

1710,00

989,37

57,86%

Transport (2.080,84 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Ajuntament de
Juià

P1709400D

Manteniment físic

2279,42

1156,68

50,74%

Ajuntament de
2014/1632 La Bisbal
d'Empordà

P1702500H

Punt Jove de Salut

4343,00

2512,78

57,86%

Ajuntament de
La Jonquera

P1709300F

Fomentem la salut 2014

12792,83

6579,28

51,43%

Ajuntament de
2014/1839 La Tallada
d'Empordà

P1720700B

A la Tallada d'Empordà,
seguim activant-nos per a
la salut!

5673,28

3751,37

66,12%

P1714800H

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

1320,00

918,38

69,57%

2000,00

1028,59

51,43%

800,00

661,24

82,66%

2014/1842

2014/1841

2014/1708

Ajuntament de
Les Preses

2014/1691

Ajuntament de
l'Escala

P1706800H

Estimulació de les
capacitats mentals de les
persones grans de
l'Escala.

2014/1664

Ajuntament de
Lladó

P1709500A

Tallers de memòria

Servei d'una podòloga
a la llar d'avis (391,30)
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Nº exp.

Entitat

Ajuntament de
2014/1606
Llambilles

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

Activitats per a la
P1709700G promoció de la salut a
Llambilles

11228,31

6496,49

57,86%

P1710200E

Itineraris individuals
inclusius

20000,00

9183,82

45,92%

Ajuntament de
2014/1915 Maçanet de la
Selva

P1710900J

Projecte de promoció de la
salut i la qualitat de vida
dels maçanetencs i
maçanetenques

34794,48

9183,82

26,39%

Ajuntament de
Madremanya

P1710400A

Taller de ioga

1440,00

918,38

63,78%

Ajuntament de
2014/1769 Maià de
Montcal

P1711000H

Ser actiu sentir-se viu

1638,02

1083,12

66,12%

3382,28

2200,49

65,06%

7607,30

4600,38

60,47%

2014/1791

2014/1939

Ajuntament de
Lloret de Mar

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Objecte

CIF

2014/1612

Ajuntament de
Navata

P1711800A

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

2014/1678

Ajuntament de
Palafrugell

P1712400I

Projecte de promoció de la
Salut - Punt Jove de Salut

Neteja material
Chillout (60,00 €)
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Nº exp.

Entitat

Objecte

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

26400,00

9183,82

34,79%

P1712500F

Promoció d'hàbits
saludables 2014

Ajuntament de
2014/1914 Palau de Santa
Eulàlia

P1712600D

Taller de gimnàstica
adaptada

800,00

661,24

82,66%

Ajuntament de
2014/1892 Palausaverdera

P1712700B

Tallers de memòria

800,00

661,24

82,66%

Ajuntament de
2014/1554 Palol de
Revardit

P1713100D

Gimnàstica de
manteniment per a la gent
gran

2853,75

1651,13

57,86%

Ajuntament de
Parlavà

P1713400H

Tallers de memòria

647,20

534,94

82,65%

Ajuntament de
2014/1607
Pau

P1713600C

Activitats de promoció de
la salut (realització de
tallers de treball i
xerrades)

1112,00

918,38

82,59%

Ajuntament de
Peralada

P1714000E

Aprenent a cuidar-nos
millor i gimnàstica per a la
gent gran

3996,00

2055,12

51,43%

2014/1684

2014/1790

2014/1896

Ajuntament de
Palamós

CIF
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Nº exp.

Entitat

Ajuntament de
2014/1893
Pontós
Ajuntament de
Porqueres

2014/1762

CIF

Base
Subv.(1)

Objecte

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

P1714500D

Promoció hàbits
saludables

501,20

414,26

82,65%

P1714600B

Promoció de la salut 2014

2205,00

1134,02

51,43%

2014/1919

Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D

Programa de promoció de
la salut a Puigcerdà

78068,91

9183,82

11,76%

2014/1937

Ajuntament de
Rabós

P1715200J

Curs de salut global

2700,00

1562,17

57,86%

2014/1661

Ajuntament de
Regencós

P1715300H

Posa't en forma per a una
vida més saludable

3620,62

2094,82

57,86%

2014/1576

Ajuntament de
Riells i Viabrea

P1715500C

Tallers de memòria

1328,62

918,38

69,12%

Ajuntament de
Riudaura

Cursos i tallers per la
millora de la gent gran i
P1715800G
resta de població en
general

1100,00

734,71

66,79%

2014/1686

Medalles per als
participants a la
bicicletada (104,00 €)

Organització curses,
preventius,
ambulàncies, usos
sanitaris, publicitat,
material (40.991,87 €)

Núm. exp. 2014/2051 – Secretaria – Acta CR 11/11/14 – Pàg. 23

Nº exp.

Entitat

Ajuntament de
2014/1918 Riudellots de la
Selva

CIF

Objecte

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

P1715900E

Riudellots població
saludable 2014

5191,61

2670,02

51,43%

Ajuntament de
Salt

P1716400E

Salt Saludable 2014

19438,86

7140,92

36,74%

Ajuntament de
2014/1916 Sant Feliu de
Buixalleu

P1716900D

Projecte d'escola
d'esquena i altres
(gimnàstica dolça)

336,71

278,31

82,66%

Ajuntament de
Sant Gregori

P1717300F

Fes salut 2014

6732,00

3956,83

58,78%

Ajuntament de
2014/1925 Sant Hilari
Sacalm

P1717400D

Territori 100% Salut

6200,00

3188,62

51,43%

Ajuntament de
2014/1697 Sant Jaume de
Llierca

P1717500A

3a Edició Activitats
Jornades Esportives

1472,74

918,38

62,36%

2014/1853

2014/1653

Ajuntament de
2014/1894 Sant Joan de
les Abadesses

P1717700G Forma't en salut

16182,17

8322,40

51,43%

Curs de català inicial
(1.620,00 €) /
Informàtica inicial
(2.520,00 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Ajuntament de
2014/1789 Sant Jordi
Desvalls

P1717600I

Promoció de la salut

3085,44

1785,18

57,86%

Ajuntament de
2014/1729 Sant Llorenç de
la Muga

P1718000A

Taller de memòria i
gimnàstica per gent gran i
mes de la salut

1132,76

918,38

81,07%

P1718200G

Marxa/caminada saludable
popular a Sant Martí Vell

1842,95

918,38

49,83%

Ajuntament de
2014/1707
Sant Mori

P1718500J

Gimnàstica de
manteniment per a la gent
gran

1800,00

1041,45

57,86%

Ajuntament de
2014/1810 Sant Pere
Pescador

P1718700F

A Sant Pere Pescador

14293,00

7350,81

51,43%

P1719100H

Les roques de l'aigua,
programa de prevenció del
consum problemàtic de
drogues i altres conductes
de risc associades

15000,00

9183,82

61,23%

2014/1820

Ajuntament de
Sant Martí Vell

Ajuntament de
2014/1812 Santa Coloma
de Farners

Taller de manualitats
(5.336,10 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Ajuntament de
2014/1696 Santa Cristina
d'Aro

P1719200F

Promoció de la Salut

8117,96

3673,53

45,25%

Ajuntament de
Sarrià de Ter

P1719800C

Oficina d'atenció a la gent
gran

33563,10

7705,95

22,96%

Ajuntament de
Saus,
2014/1702
Camallera i
Llampaies

P1719900A

Impartir cursos varis
(generics de primers
auxilis, etc...) i xerrades
informatives

2200,00

1091,04

49,59%

2014/1690

Ajuntament de
Serinyà

P1720200C

Promoció salut a Serinyà

6375,30

4215,57

66,12%

2014/1809

Ajuntament de
Sils

P1720500F

Taller de memòria al
centre cívic de Sils per la
gent gran

931,50

598,83

64,29%

2014/1819

Ajuntament de
Terrades

P1720900H

Tallers de memòria, tardor
2013 i primavera 2014

800,00

661,24

82,66%

2014/1816
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Nº exp.

Entitat

CIF

Base
Subv.(1)

Objecte

Import
atorgat(2)

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Ajuntament de
2014/1764 Torroella de
Montgrí

P1721200B

Fira l'Empordà cuina i
salut

15616,27

8031,36

51,43%

Ajuntament de
Tossa de Mar

P1721500E

Activitats de promoció de
la salut 2014

3406,72

1533,05

45,00%

Ajuntament de
2014/1821 Vallfogona de
Ripollès

P1722200A

Vallfogonins i
vallfogonines la salut és
vida

2406,24

1392,20

57,86%

P1722700J

Activitats per la promoció
de la salut (aeròbic,
tonificació, ioga, pilates,
slow-gim, servei de reiki)

22822,80

8555,47

37,49%

2014/1917

2014/1601

Ajuntament de
Vidreres

Ajuntament de
2014/1822
Vilablareix

P1722900F

Vilablareix actiu

5938,32

3490,34

58,78%

Ajuntament de
Vilafant

P1723500C

Vila educadora i
promotora de la salut 2014

3781,12

1944,61

51,43%

2014/1675

Mitjans propis
coordinació,
organització…
(5.000,00 €) /
Assegurances
activitats (250,60 €)

Berenar jornades
donació Sang, altres
(464,10 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

7074,14

4677,67

66,12%

2014/1671

Ajuntament de
Vilamalla

P1724100A

Promoció de la salut 2014
(activitats físicoesportives, activitats
saludables per a la millora
de la qualitat de vida i per
al foment de la cultura de
la salut)

2014/1835

Ajuntament de
Vilanant

P1724300G

Activitat física per la gent
gran

1997,50

1155,72

57,86%

2014/1718

Ajuntament de
Vila-sacra

P1724500B

Activitat fisicoesportiva per
a la població de Vila-sacra

4128,97

2388,94

57,86%

2600,00

1719,21

66,12%

37211,84

9183,82

24,68%

2014/1551

Ajuntament d'El
Far d'Empordà

P1700500J

Promoció de la salut i
d'hàbits saludables tallers memòria i
gimnàstica per la gent
gran local social.

2014/1817

Ajuntament
d'Olot

P1712100E

Olot fa salut

Despeses esmorzar
saludable de la
bicicletada (30,57 €)
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Nº exp.

Entitat

CIF

Objecte

2014/1652

Ajuntament
d'Ullastret

P1721800I

Ullastret es mou (tallers de
memòria, tallers diversos
de manualitats i
psicomotricitat)

2014/1706

Ajuntament
d'Urús

P1722000E

Promoció a la salut per a
la gent del municipi d'Urús

% atorgat/base
Conceptes no
subvencionable(3) subvencionables(4)

Base
Subv.(1)

Import
atorgat(2)

1326,66

918,38

69,22%

3864,48

2235,91

57,86%

(1) Base subvencionable: Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció
(2) Import atorgat: Import total de la subvenció
(3) Percentatge atorgat sobre base subvencionable: Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables: segons les bases de la convocatòria, no s'han d'incloure en la justificació.
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Annex 8.1.2
Núm. exp. Entitat
Ajuntament de
2014/1926
Mieres

Ajuntament de
2014/1928
Queralbs

CIF

Projecte

Motius desestimació

P1711200D Un pati d'escola saludable

Punt 4t de les bases
reguladores de la subvenció:
despeses no subvencionables.

P1704700B Els Queralbs de la gent gran

Punt 3r de la convocatòria:
sol·licitud presentada fora de
termini.
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