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Conveni de col·laboració entre DIPSALUT i CÀRITAS D IOCESANA DE GIRONA 
per a l’aportació d’aliments
de Distribució d’aliments

 
Girona, 15 de febrer de 2016
 
 

 

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó de Girona
amb NIF núm. Q1700565C,
Corominas i Barnadas, d'acord amb la delegació efectuada per 
Presidència de la Diputació de Girona, de da
facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 28 de juliol de 2015, i assistit pel 
secretari de Dipsalut, senyor 

 

D’altra part, Càritas Diocesana de Girona
pel senyor Ramon Barnera i Vila,
març de 2012 i amb domicili a la Pujada de la Mercè número 8 de Girona.

 

I. Que Càritas Diocesana de Girona és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i 
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant
procés de promoció i desenvolupament pe
les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

II. Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a 
demarcació de Girona i que, entre les seves competències, comprèn la 
promoció i protecció de la salut de la ciutadania a través de diverses accions.  
Mitjançant la línia “Reducció de desigualtats”, pretén donar resposta als 
impactes en la salut de les p
econòmica actual, com és mantenir una alimentació saludable i equilibrada.

III. Que l’objecte d’aquest conveni és subvencionar en espècie, mitjançant  
l’aportació per part de Dipsalut d’aliments
de cobrir les necessitats dels Centres de Distribució d’Aliments de la 
demarcació de Girona, coordinats per Càritas, a fi i efecte de garantir a les 

Conveni de col·laboració entre DIPSALUT i CÀRITAS D IOCESANA DE GIRONA 
per a l’aportació d’aliments  i productes d'higiene bàsics destinats als Centres 
de Distribució d’aliments  de la demarcació de Girona. Girona. 

 

de 2016 

INTERVENEN 

l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó de Girona
Q1700565C, representat pel seu president, senyor Josep Maria 

Corominas i Barnadas, d'acord amb la delegació efectuada per 
Presidència de la Diputació de Girona, de data 15 de juliol de 2015, 
facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 28 de juliol de 2015, i assistit pel 

de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

Càritas Diocesana de Girona , amb NIF núm. R1700016G,
Ramon Barnera i Vila, director de l’entitat, en virtut de l’A

març de 2012 i amb domicili a la Pujada de la Mercè número 8 de Girona.

MANIFESTEN 

 

ocesana de Girona és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i 
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant
procés de promoció i desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a 
les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.  

Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a 
demarcació de Girona i que, entre les seves competències, comprèn la 
promoció i protecció de la salut de la ciutadania a través de diverses accions.  
Mitjançant la línia “Reducció de desigualtats”, pretén donar resposta als 
impactes en la salut de les persones que es deriven de la profunda crisi 
econòmica actual, com és mantenir una alimentació saludable i equilibrada.

Que l’objecte d’aquest conveni és subvencionar en espècie, mitjançant  
l’aportació per part de Dipsalut d’aliments i productes d'higiene
de cobrir les necessitats dels Centres de Distribució d’Aliments de la 
demarcació de Girona, coordinats per Càritas, a fi i efecte de garantir a les 

Conveni de col·laboració entre DIPSALUT i CÀRITAS D IOCESANA DE GIRONA 
destinats als Centres 

l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó de Girona , 
representat pel seu president, senyor Josep Maria 

Corominas i Barnadas, d'acord amb la delegació efectuada per Decret de la 
ta 15 de juliol de 2015, en virtut de les 

facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 28 de juliol de 2015, i assistit pel 

R1700016G, representada 
r de l’entitat, en virtut de l’Acord de 14 de 

març de 2012 i amb domicili a la Pujada de la Mercè número 8 de Girona. 

ocesana de Girona és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i 
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu 

rsonal integral, analitzant i incidint a 

Que Dipsalut és un 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 i que, entre les seves competències, comprèn la 
promoció i protecció de la salut de la ciutadania a través de diverses accions.  
Mitjançant la línia “Reducció de desigualtats”, pretén donar resposta als 

ersones que es deriven de la profunda crisi 
econòmica actual, com és mantenir una alimentació saludable i equilibrada. 

Que l’objecte d’aquest conveni és subvencionar en espècie, mitjançant  
i productes d'higiene bàsics, per tal 

de cobrir les necessitats dels Centres de Distribució d’Aliments de la 
demarcació de Girona, coordinats per Càritas, a fi i efecte de garantir a les 



famílies amb necessitats una alimentació saludable i equilibrada, així com 
lluitar contra la desnutrició.
 

IV. Que Dipsalut ha adjudicat els contractes de subministrament de productes 
alimentaris i d’higiene bàsica a favor de BON PREU, S.A.U. i VALVI 
ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L., amb número d’expedient CPM_C 2015/107 i  
2016/11, respectivament.
 

V. Que l’apartat segon de la Disposició addicional cinquena de la Llei 38/2003, de 
17 de desembre, general de subvencions, inclou en el seu àmbit d’aplicació les 
ajudes en espècie consistents en el lliurement de béns, drets o serveis 
l’adquisició dels quals es re
tercer. En tot cas, l’adquisició d’aquests béns se sotmetrà a la normativa sobre 
contractació de les Administracions públiques.
 
D’acord amb l’article 3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel q
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, les ajudes en 
espècie estan subjectes a la Llei general de subvencions i al seu reglament, 
amb les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte.
 

VI. Que l’article 240 del Decret 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els 
ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una 
altra naturalesa a favor d’entitats públiques
activitats que complementen o supleixen les competències locals.
 
I, l’article 120 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals classifica les 
subvencions en dues modalitats: pròpies o impròpies. La subvenció pròpia 
suposa una distribució efectiva, dinerària o en espècie, avaluable 
econòmicament.
 

VII. Quant a la competència, l’article 122.2 del Decret 179/1995 determina que els 
organismes autònoms locals pod
previst en els seus estatuts o en el reglament del servei que gestionen. 
Altrament és necessari que ho autoritzi l’ens que els ha instituït. En aquest 
mateix sentit es pronuncia l’article 1.2 de l’Ordenança general d
de la Diputació de Girona a l’establir que els organismes autònoms 
dependents de la Diputació poden atorgar subvencions quan s’hagi previst 
d’aquesta manera en els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi la 
Diputació.  
 
L’article 4.3 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) preveu que per a l’exercici de les seves 
competències, Dipsalut podrà atorgar subvencions.
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famílies amb necessitats una alimentació saludable i equilibrada, així com 
a desnutrició. 

Dipsalut ha adjudicat els contractes de subministrament de productes 
alimentaris i d’higiene bàsica a favor de BON PREU, S.A.U. i VALVI 
ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L., amb número d’expedient CPM_C 2015/107 i  
2016/11, respectivament. 

l’apartat segon de la Disposició addicional cinquena de la Llei 38/2003, de 
17 de desembre, general de subvencions, inclou en el seu àmbit d’aplicació les 
ajudes en espècie consistents en el lliurement de béns, drets o serveis 
l’adquisició dels quals es realitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar
tercer. En tot cas, l’adquisició d’aquests béns se sotmetrà a la normativa sobre 
contractació de les Administracions públiques. 

D’acord amb l’article 3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel q
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, les ajudes en 
espècie estan subjectes a la Llei general de subvencions i al seu reglament, 
amb les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte.

Que l’article 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els 
ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una 
altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan 
activitats que complementen o supleixen les competències locals.

I, l’article 120 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals classifica les 

ons en dues modalitats: pròpies o impròpies. La subvenció pròpia 
suposa una distribució efectiva, dinerària o en espècie, avaluable 
econòmicament. 

Quant a la competència, l’article 122.2 del Decret 179/1995 determina que els 
organismes autònoms locals poden atorgar subvencions quan així s’hagi 
previst en els seus estatuts o en el reglament del servei que gestionen. 
Altrament és necessari que ho autoritzi l’ens que els ha instituït. En aquest 
mateix sentit es pronuncia l’article 1.2 de l’Ordenança general d
de la Diputació de Girona a l’establir que els organismes autònoms 
dependents de la Diputació poden atorgar subvencions quan s’hagi previst 
d’aquesta manera en els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi la 

els Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) preveu que per a l’exercici de les seves 
competències, Dipsalut podrà atorgar subvencions. 

 

Conveni subvenció en espècie Caritas- pàg.2 

famílies amb necessitats una alimentació saludable i equilibrada, així com 

Dipsalut ha adjudicat els contractes de subministrament de productes 
alimentaris i d’higiene bàsica a favor de BON PREU, S.A.U. i VALVI 
ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L., amb número d’expedient CPM_C 2015/107 i  

l’apartat segon de la Disposició addicional cinquena de la Llei 38/2003, de 
17 de desembre, general de subvencions, inclou en el seu àmbit d’aplicació les 
ajudes en espècie consistents en el lliurement de béns, drets o serveis 

alitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar-los a un 
tercer. En tot cas, l’adquisició d’aquests béns se sotmetrà a la normativa sobre 

D’acord amb l’article 3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, les ajudes en 
espècie estan subjectes a la Llei general de subvencions i al seu reglament, 
amb les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte. 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els 
ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una 

o privades i de particulars que fan 
activitats que complementen o supleixen les competències locals. 

I, l’article 120 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals classifica les 

ons en dues modalitats: pròpies o impròpies. La subvenció pròpia 
suposa una distribució efectiva, dinerària o en espècie, avaluable 

Quant a la competència, l’article 122.2 del Decret 179/1995 determina que els 
en atorgar subvencions quan així s’hagi 

previst en els seus estatuts o en el reglament del servei que gestionen. 
Altrament és necessari que ho autoritzi l’ens que els ha instituït. En aquest 
mateix sentit es pronuncia l’article 1.2 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona a l’establir que els organismes autònoms 
dependents de la Diputació poden atorgar subvencions quan s’hagi previst 
d’aquesta manera en els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi la 

els Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) preveu que per a l’exercici de les seves 



En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següe
 
 

 
Primer.   Aquest conveni té per objecte regular l’aportació d’aliments 
d'higiene bàsics per part de Dipsalut a favor de Càritas Diocesana de Girona, per tal 
de cobrir les necessitats urgents d’aliments dels Centres de Distribució 
(CDA) de la demarcació de Girona, a fi i efecte de garantir a les famílies una 
alimentació saludable i equilibrada, així com lluitar contra la desnutrició.
 
 
Segon.  Dipsalut es comp
 

a) 5.952 pots de cacau soluble
b) 8.333 caixes de cereals de 0,375 Kg,
c) 3.946 tubs de pasta de dents i raspall de dents infantil.

 
Tals lliuraments s’efectuaran
diferents centres de distribució d’aliments (CDA) de Càrit
Girona, ubicats a: 
 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE LLORET

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE ROSES

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE OLOT

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE PALAFRUGELL

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE BANYOLES

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS BAIX TER

Adreça 
Telèfon   
Famílies / Setmana 
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següe

PACTES 

Aquest conveni té per objecte regular l’aportació d’aliments 
bàsics per part de Dipsalut a favor de Càritas Diocesana de Girona, per tal 

de cobrir les necessitats urgents d’aliments dels Centres de Distribució 
de la demarcació de Girona, a fi i efecte de garantir a les famílies una 

alimentació saludable i equilibrada, així com lluitar contra la desnutrició.

Dipsalut es compromet a lliurar a títol gratuït: 

a) 5.952 pots de cacau soluble de 500 grams, 
b) 8.333 caixes de cereals de 0,375 Kg, 

tubs de pasta de dents i raspall de dents infantil. 

Tals lliuraments s’efectuaran, entre el 15 de març  i el 31 de maig
diferents centres de distribució d’aliments (CDA) de Càritas de la demarcació de 

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE LLORET  

Carrer Girona 61-63 
972 36 06 42   
200   

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE ROSES  

Carrer Doctor Fleming, 32 17480 Roses
972 25 71 61  
150   

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE OLOT  

Avinguda Girona, 29 - 17800 Olot 
972 26 57 95    
200   

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE PALAFRUGELL 

Carrer Cases Noves, 74 17200 Palafrugell
639 72 09 08   
150   

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE BANYOLES 

Mas Riera, 37 - Cantonada Carrer del Nord
646 023 529    
150   

DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS BAIX TER  

C/Sant Antoni, 2 17257 TORROELLA DE MONTGRI
872 98 42 20  
100   

 

Conveni subvenció en espècie Caritas- pàg.3 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents: 

Aquest conveni té per objecte regular l’aportació d’aliments i productes 
bàsics per part de Dipsalut a favor de Càritas Diocesana de Girona, per tal 

de cobrir les necessitats urgents d’aliments dels Centres de Distribució d’Aliments 
de la demarcació de Girona, a fi i efecte de garantir a les famílies una 

alimentació saludable i equilibrada, així com lluitar contra la desnutrició. 

 

el 15 de març  i el 31 de maig de 2016, als 
as de la demarcació de 

 

 
 
 

 

Roses 
 
 

 

 
 
 

  

Carrer Cases Noves, 74 17200 Palafrugell 
 
 

  

Cantonada Carrer del Nord 
 
 

 

C/Sant Antoni, 2 17257 TORROELLA DE MONTGRI 
 
 



 
Tercer.  Condicionar l’atorgament de la subvenció al compliment per part del 
beneficiari de l’obligació d’acredi
tributàries i front a la Seguretat Social.
 

Per complir amb aquesta obligació, l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona determina que el peticionari de la subvenció po
expressament a Dipsalut perquè pugui obtenir dades de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al 
compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. De no autoritzar
se expressament, l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social s’ha d’efectuar mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable quan les subvencions estan destinades a finançar projectes o programes 
d’acció social que es concedeixin a entitats sense finalitats lucratives.

 

Amb la signatura del present conveni, Càritas Diocesana de Girona autoritza a 
Dipsalut a obtenir, d’ofici,
relatives al compliment de les se

 
 
Quart.  El beneficiari de la subvenció, Càritas, haurà de justificar la consecució dels 
objectius previstos en l'atorgament de la subvenció mitjançant
simplificat, d'acord amb
subvencions de la Diputació de Girona
 
El compte justificatiu simplificat ha de contenir:
 

a) Un certificat emès per secretari de l’entitat conforme ha rebut la totalitat de 
l’aportació d’aliments i productes d'hig
 

b) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, indicant les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts, així com el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionadora amb indicació 
de l’import i la seva procedència.

 
La documentació justificativa s’haurà de presentar abans d’exhaurir
del present Conveni, establert al pacte setè.
 
 
Cinquè . En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana 
de Girona relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions.
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Condicionar l’atorgament de la subvenció al compliment per part del 
beneficiari de l’obligació d’acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries i front a la Seguretat Social. 

Per complir amb aquesta obligació, l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona determina que el peticionari de la subvenció po
expressament a Dipsalut perquè pugui obtenir dades de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al 
compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. De no autoritzar
e expressament, l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social s’ha d’efectuar mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable quan les subvencions estan destinades a finançar projectes o programes 

e es concedeixin a entitats sense finalitats lucratives.

Amb la signatura del present conveni, Càritas Diocesana de Girona autoritza a 
, d’ofici, dades de l’AEAT i de la Tresoreria de la Seguretat Social 

relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. 

El beneficiari de la subvenció, Càritas, haurà de justificar la consecució dels 
objectius previstos en l'atorgament de la subvenció mitjançant 
simplificat, d'acord amb el disposat a l'article 26 i 27 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

El compte justificatiu simplificat ha de contenir: 

Un certificat emès per secretari de l’entitat conforme ha rebut la totalitat de 
l’aportació d’aliments i productes d'higiene bàsics per part de Dipsaltut.

Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, indicant les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts, així com el detall d’altres ingressos o 

encions que hagin finançat l’activitat subvencionadora amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

La documentació justificativa s’haurà de presentar abans d’exhaurir-se el termini de vig
del present Conveni, establert al pacte setè. 

n tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana 
de Girona relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 

actuacions. 

 

Conveni subvenció en espècie Caritas- pàg.4 

Condicionar l’atorgament de la subvenció al compliment per part del 
tar que es troba al corrent de les seves obligacions 

Per complir amb aquesta obligació, l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona determina que el peticionari de la subvenció pot autoritzar 
expressament a Dipsalut perquè pugui obtenir dades de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al 
compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. De no autoritzar-
e expressament, l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social s’ha d’efectuar mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable quan les subvencions estan destinades a finançar projectes o programes 

e es concedeixin a entitats sense finalitats lucratives. 

Amb la signatura del present conveni, Càritas Diocesana de Girona autoritza a 
dades de l’AEAT i de la Tresoreria de la Seguretat Social 

ves obligacions amb aquests dos organismes.  

El beneficiari de la subvenció, Càritas, haurà de justificar la consecució dels 
 compte justificatiu 

de l’Ordenança general de 

Un certificat emès per secretari de l’entitat conforme ha rebut la totalitat de 
iene bàsics per part de Dipsaltut. 

Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, indicant les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts, així com el detall d’altres ingressos o 

encions que hagin finançat l’activitat subvencionadora amb indicació 

se el termini de vigència 

n tot acte de publicitat, informació o difusió en general de Càritas Diocesana 
de Girona relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 



Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Així mateix, Càritas Diocesana de Girona 
s’haurà de coordinar amb Dipsalut
protocol·lari.  
 
En relació amb la difusió d’aquesta col·laboració a través de les xarxes socials que tot 
seguit es detallen, només es podrà fer
correspondrà a Dipsalut, amb menció a Càritas, la primera publicació, 
Càritas comparteixi en cas que tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui.
  

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Slideshare 

Pinterest 

 
Així mateix, en qualsevol comunicació que Càritas faci en qualsevol de les 
plataformes socials i en relació amb l’objecte d’aquest conve
Dipsalut. 
 
 
Sisè.  Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’establert en aquest conveni, ja que la subvenció des del seu inici té 
la consideració de finalista.
 
 
Setè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva formalització, 
fins al 31 de desembre
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
 
Vuitè.  No obstant el previst anter
vigència d’aquest Conveni: 

a) l’acord mutu de les institucions signants, 
b) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions 
que en constitueixen l’objecte, 
c) l’incompliment 
signants, i  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.

 
 
Novè.  Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter 
en el desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, 
de la utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Així mateix, Càritas Diocesana de Girona 

haurà de coordinar amb Dipsalut per realitzar qualsevol acció de caràcter

En relació amb la difusió d’aquesta col·laboració a través de les xarxes socials que tot 
seguit es detallen, només es podrà fer efectiva un cop signat aquest C
correspondrà a Dipsalut, amb menció a Càritas, la primera publicació, 
Càritas comparteixi en cas que tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui.

https://www.facebook.com/Dipsalut.ddgi 

https://twitter.com/dipsalut 

http://instagram.com/dipsalut 

https://www.youtube.com/user/CanalDipsalut

http://www.slideshare.net/Dipsalut 

http://www.pinterest.com/dipsalut/ 

Així mateix, en qualsevol comunicació que Càritas faci en qualsevol de les 
plataformes socials i en relació amb l’objecte d’aquest conve

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’establert en aquest conveni, ja que la subvenció des del seu inici té 
la consideració de finalista. 

d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva formalització, 
31 de desembre de 2016, sense perjudici que perdurin les obligacions de 

cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest Conveni:  

a) l’acord mutu de les institucions signants,  
b) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions 
que en constitueixen l’objecte,  
c) l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules per alguna de les parts 

d) per qualsevol altra causa admissible en dret. 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar 
en el desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, 
de la utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. Així mateix, Càritas Diocesana de Girona 

per realitzar qualsevol acció de caràcter 

En relació amb la difusió d’aquesta col·laboració a través de les xarxes socials que tot 
efectiva un cop signat aquest Conveni i 

correspondrà a Dipsalut, amb menció a Càritas, la primera publicació, que caldrà que 
Càritas comparteixi en cas que tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui. 

e.com/user/CanalDipsalut 

Així mateix, en qualsevol comunicació que Càritas faci en qualsevol de les 
plataformes socials i en relació amb l’objecte d’aquest conveni, mencionarà a 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’establert en aquest conveni, ja que la subvenció des del seu inici té 

d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva formalització, 
sense perjudici que perdurin les obligacions de 

cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

iorment, són causes d’extinció anticipada de la 

b) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions 

greu o manifest de les seves clàusules per alguna de les parts 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la 
personal que caldrà utilitzar 

en el desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, 
de la utilització de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  



Desè. Per fer efectiu el principi de trans
del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
Transparència de Dipsalut hi haurà de constar la següent informació
públic: 
 

1) En quant al conveni de col·laboració:

a) La data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions de 
qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres 
la lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució del conveni.
 
Tanmateix, dita obligació d’informació s’ha de fer de fer efectiva per mitjà del 
Registre de convenis de col·la
d’integrar en el Portal de la Transparència.

 
 

2) En quant a la informació rel
 

a) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la 
subvenció. 
b) Indicar l’import, l’objecte i els beneficiaris de l’ajut, preservant la identitat dels 
beneficiaris. 

c) La informació relativa al control financer de la subvenció.
d) La justificació o retiment de comptes per part 

  
    
 

Així mateix, el beneficiari de la subvenció, Càritas, com a persona jurídica que se li 
atorga una subvenció en espècie d’import superior a 10.000 euros, està obligat a 
comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer
l’article 15.2 de la Llei 19/2014. A més, les entitats privades 
o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent 
dels seus ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta 
quantitat sigui de més de 5.000 euros, s’entendrà que han donat publicitat a aquella 
informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.

 

Onzè. Principis ètics i regles de

De conformitat amb l’establert a l’article 55.2
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
persona beneficiària de la subvenció haurà d’adequar la seva activitat als
ètics i regles de conducta següents:

  
a)    El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
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Per fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública
del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
Transparència de Dipsalut hi haurà de constar la següent informació

ant al conveni de col·laboració:  

a data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions de 
qualsevol mena que generin i el període de vigència. 
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres 

, i la data i la forma en què s’hagin produït. 
c) La informació relativa al compliment i l’execució del conveni.

Tanmateix, dita obligació d’informació s’ha de fer de fer efectiva per mitjà del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha 
d’integrar en el Portal de la Transparència. 

2) En quant a la informació relativa a la subvenció en espècie:  

a) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la 

ndicar l’import, l’objecte i els beneficiaris de l’ajut, preservant la identitat dels 

c) La informació relativa al control financer de la subvenció. 
d) La justificació o retiment de comptes per part del beneficiari de la subvenció.

í mateix, el beneficiari de la subvenció, Càritas, com a persona jurídica que se li 
atorga una subvenció en espècie d’import superior a 10.000 euros, està obligat a 
comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 

o administració, a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb l’establert a 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014. A més, les entitats privades que percebin subvencions 
o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent 

ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta 
quantitat sigui de més de 5.000 euros, s’entendrà que han donat publicitat a aquella 
informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut. 

Principis ètics i regles de  conducta  

l’establert a l’article 55.2 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
persona beneficiària de la subvenció haurà d’adequar la seva activitat als
ètics i regles de conducta següents: 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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itat pública i en compliment 
del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el Portal de 
Transparència de Dipsalut hi haurà de constar la següent informació de caràcter 

a data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions de 

b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència 

c) La informació relativa al compliment i l’execució del conveni. 

Tanmateix, dita obligació d’informació s’ha de fer de fer efectiva per mitjà del 
boració i cooperació de la Generalitat, que s’ha 

a) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la 

ndicar l’import, l’objecte i els beneficiaris de l’ajut, preservant la identitat dels 

del beneficiari de la subvenció. 

í mateix, el beneficiari de la subvenció, Càritas, com a persona jurídica que se li 
atorga una subvenció en espècie d’import superior a 10.000 euros, està obligat a 
comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 

d’acord amb l’establert a 
que percebin subvencions 

o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent 
ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta 

quantitat sigui de més de 5.000 euros, s’entendrà que han donat publicitat a aquella 

de la Llei catalana 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Càritas com a 
persona beneficiària de la subvenció haurà d’adequar la seva activitat als principis 



b)    El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris. 
c)    La transparència de l
d)    El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de co
e)    La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
f)     La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
g)    L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.
h)    El retiment de comptes i la responsabilitat p
òrgans que dirigeixen.
i)     L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 
legislació sobre incompatibilitats.
j)     L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sens
terme cap activitat que pugui entrar
k)    La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici 
de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
l)     El compromís general i directe per l
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
m)  La bona fe. 
n)    L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les
o)    El deure d’abstenir
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
p)    Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici de les seves competències.

 

 L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions.
  

 
 
Dotze.  Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i, l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). 
 
Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu 
acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord 
correspondrà a la jurisdicció contenc
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
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El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta. 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

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

L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut. 

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

L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 
legislació sobre incompatibilitats. 

L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sens
terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte. 

La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici 
de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 

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

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.

El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions. 

Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i, l’Ordenança general 

Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). 

Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu 
acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord 
correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions 
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
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El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

es activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 

L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 

er les actuacions pròpies i dels 

L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la 

L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a 

La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici 

a qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 
seves funcions. 

se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i, l’Ordenança general 

Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012).  

Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu 
acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord 

iosa administrativa resoldre les qüestions 



I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
exemplar duplicat i a un sol efecte
l’encapçalament, i s’obliguen a complir
 
 
Per Dipsalut                                                           
El president p.d. 
 
 
 
 
Sr. Josep M Corominas i Barna
 
 
 
 
El secretari  
 
 
 
 
 
Sr. Jordi Batllori Nouvilas
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conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data qu
l’encapçalament, i s’obliguen a complir-lo bé i fidelment. 

                                                           Per Càritas Diocesana de Girona                              

Sr. Josep M Corominas i Barnadas                       Sr. Ramon Barnera i Vila

Jordi Batllori Nouvilas 
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conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
, en el lloc i data que s’assenyala a 

Per Càritas Diocesana de Girona                              

Sr. Ramon Barnera i Vila 
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