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Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del
Girona. Membres del Consell Rector. 
 
 
Núm. sessió:  2016/11
Caràcter:  Ordinària
Data: 8 de novem
Horari:  De les 11
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Josep Ma. Rufí i Pagès
 

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

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari acctal.
Miquel Àngel Villacampa i Ester 
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda
 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del  8 de novem
Girona. Membres del Consell Rector.  

11 
rdinària 

e novembre de 2016 
11:05 hores a les 11:25 hores 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon : 
Josep Ma. Rufí i Pagès 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Marta Felip i Torres 
Albert Gómez i Casas 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 

Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

acctal. : 
Miquel Àngel Villacampa i Ester  

Núria Josa i Arbonés 

M. Teresa Villar i Roda 

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 1 

e novem bre de 2016. 



 

 

Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de

dia 4 d’octubre de 2016
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència 
5. 10_2016_2409_A0502 

Dipsalut 
6. 19_2016 _2155 _X0203E01 

concurrència pública a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de 
control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per l’adquisició de l’ingredient 
actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars

7. 19_2016 _1593 _X0203E01 
concurrència pública a la Fundació Privada Banc dels Aliments per al projecte 
“Activitats ordinàries del Banc dels Aliments”

8. 5_2016 _1867 _X0203E01 
concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les despeses del servei de 
Teleassistència per l’any 2016

9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
10. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
El president inicia la sessió informant els assistents que, per absència del secretari 
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la reunió exercirà com a secretari 
accidental el senyor Miquel Àngel Villacampa
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/

dia 4 d’octubre de 2016
 
S’aprova per unanimitat l
sessió ordinària número 201
 

 
2. Informació de la Presidència
 
El president informa els assistents que està previst convocar una reunió 
extraordinària del Consell Rector per al 22 de novembre i que en el seu moment els 
membres rebran la informació corresponent.
 
 
3. Informació de la Gerència
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/10, del 
dia 4 d’octubre de 2016 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels decrets signats per la Presidència  
10_2016_2409_A0502 – Proposta de modificació de les ordenances fiscals de 

19_2016 _2155 _X0203E01 – Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència pública a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de 
control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per l’adquisició de l’ingredient 

pel tractament dels mosquits dels arrossars 
19_2016 _1593 _X0203E01 – Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència pública a la Fundació Privada Banc dels Aliments per al projecte 
“Activitats ordinàries del Banc dels Aliments” 

_X0203E01 –  Proposta de concesió d’una subvenció exclosa de 
concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les despeses del servei de 
Teleassistència per l’any 2016 
Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

aules 

Desenvolupament de la sessió  

El president inicia la sessió informant els assistents que, per absència del secretari 
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la reunió exercirà com a secretari 
accidental el senyor Miquel Àngel Villacampa i Ester. 

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

per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
número 2016/10, que va tenir lloc el dia 4 d’octubre 

Informació de la Presidència  

El president informa els assistents que està previst convocar una reunió 
extraordinària del Consell Rector per al 22 de novembre i que en el seu moment els 

informació corresponent. 

Informació de la Gerència  
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la sessió anterior, número 2016/10, del 

Proposta de modificació de les ordenances fiscals de 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència pública a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de 
control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per l’adquisició de l’ingredient 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència pública a la Fundació Privada Banc dels Aliments per al projecte 

Proposta de concesió d’una subvenció exclosa de 
concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les despeses del servei de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

El president inicia la sessió informant els assistents que, per absència del secretari 
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la reunió exercirà com a secretari 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/ 10, del 

esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
’octubre de 2016. 

El president informa els assistents que està previst convocar una reunió 
extraordinària del Consell Rector per al 22 de novembre i que en el seu moment els 



 

 

4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a 
 
Decret núm. 456 d’1 d’agost de 2016
càrrec a l’aplicació 4/3110/46500 
del pressupost de 2016, en concepte de gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans 
de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables als consells comarcals de la demarcació.
Decret núm. 457 de 2 d’agost de 2016
l’Ajuntament de Begur per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la al 
pavelló municipal atès que no ha justificat la subvenció concedida.
Decret núm. 458 de 2 d’agost de 2016
l’Ajuntament de Sant Gregori per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la 
al pavelló municipal i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Decret núm. 459 de 2 d’agost de 2016
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’entitat AMPA La Farga i 
minorar-la de 3.010,22 € a 2.753,6
subvencions de la Diputació de Girona.
Decret núm. 460 de 2 d’agost de 2016
presentada per l’Associació Amics de Boulembou
un pou de l’horta de Boulembou perquè el projecte de sol·licitud encaixa amb l’objecte de la 
línia de subvencions prevista per projectes de cooperació per al desenvolupament.
Decret núm. 461 de 2 d’agost de 2016
presentada per l’Associació Naturalistes de Girona per a la realització del projecte 
d’aprofitament de minves de l’Escola d’Hostaleria de Girona perquè el projecte no encaixa 
amb cap de les convocatòri
Decret núm. 462 de 2 d’agost de 2016
cooperació educativa entre la fundació Oberta de Catalunya i Dips
MOC realitzi pràctiques externes del Màster Universitari en Programari Lliure de la OUC a 
Dipsalut. 
Decret núm. 463 de 2 d’agost de 2016
presta els seus serveis a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut com
funcionària interina, el temps de serveis prestats a l’Administració Pública.
Decret núm. 464 de 3 d’agost de 2016
per Solidaritat, Educació i Desenvolupament ONG SED  a la proposta de modificació de 
subvenció per al projecte de sensibilització a la ciutadania de Girona a través d’una EpD 
basada en el joc i concedir
Decret núm. 465 de 8 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Vilamalla per realitzar millores a les instal·lacions de la piscina 
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per import de
Decret núm. 466 de 8 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Cabanelles per instal·lar sistemes de telecont
pels abastaments d’aigua per import de 19.241,82 
Decret núm. 467 de 16 d’agost de 2016
al nomenament de la senyora M
poder fer efectives les obligacions que se’n derivin.
Decret núm. 468 de 18 d’agost de 2016
a la subvenció concedida a l’Associació de Discapacitats Intel·lectuals d’Olot pel finançament 
per l’adquisició d’una furgoneta per a les activitats diàries del Programa Pont per import de 
10.000,00 € per tal de poder fer efectives les obligacions que se’n derivin.
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Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a  

Decret núm. 456 d’1 d’agost de 2016. Exp. 2016/324 Aprovar la distribució econòmica amb 
càrrec a l’aplicació 4/3110/46500 Programa de foment Comarcal delsItineraris i Parcs de Salut
del pressupost de 2016, en concepte de gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans 
de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables als consells comarcals de la demarcació.
Decret núm. 457 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2015/1993 Revocar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Begur per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la al 
pavelló municipal atès que no ha justificat la subvenció concedida. 
Decret núm. 458 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2015/2177 Modificar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Sant Gregori per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la 
al pavelló municipal i minorar-la de 6.286,93 € a 6.282,93 € d’acord amb l’article 30 de 

ubvencions de la Diputació de Girona. 
Decret núm. 459 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2016/1047 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’entitat AMPA La Farga i 

€ a 2.753,67 € d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
Decret núm. 460 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2016/1264 Desestimar la sol·licitud de subvenció 
presentada per l’Associació Amics de Boulembou per al finançament d’una bomba solar per a 
un pou de l’horta de Boulembou perquè el projecte de sol·licitud encaixa amb l’objecte de la 
línia de subvencions prevista per projectes de cooperació per al desenvolupament.
Decret núm. 461 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2016/1264 Desestimar la sol·licitud de subvenció 
presentada per l’Associació Naturalistes de Girona per a la realització del projecte 
d’aprofitament de minves de l’Escola d’Hostaleria de Girona perquè el projecte no encaixa 
amb cap de les convocatòries de Dipsalut ni en les línies estratègiques de l’Organisme.
Decret núm. 462 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2016/1808 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la fundació Oberta de Catalunya i Dipsalut, per tal que l’estudiant 

àctiques externes del Màster Universitari en Programari Lliure de la OUC a 

Decret núm. 463 de 2 d’agost de 2016. Exp. 2016/1823 Reconèixer a la senyora MGM, que 
presta els seus serveis a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut com
funcionària interina, el temps de serveis prestats a l’Administració Pública.
Decret núm. 464 de 3 d’agost de 2016. Exp. 2016/1347 Estimar les al·legacions presentades 
per Solidaritat, Educació i Desenvolupament ONG SED  a la proposta de modificació de 
subvenció per al projecte de sensibilització a la ciutadania de Girona a través d’una EpD 
basada en el joc i concedir-los l’import íntegre de la subvenció atorgada. 
Decret núm. 465 de 8 d’agost de 2016. Exp. 2016/1661 Concedir la subvenció pel 

nt de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Vilamalla per realitzar millores a les instal·lacions de la piscina 
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per import de
Decret núm. 466 de 8 d’agost de 2016. Exp. 2016/1662 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Cabanelles per instal·lar sistemes de telecontrol i autoanalitzadors 
pels abastaments d’aigua per import de 19.241,82 €. 
Decret núm. 467 de 16 d’agost de 2016. Exp. 2016/1760 Convalidar la despesa corresponen
al nomenament de la senyora MGM, com a tècnica de contractació de Dipsalut, per tal de 

fer efectives les obligacions que se’n derivin. 
Decret núm. 468 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1130 Convalidar la despesa corresponent 
a la subvenció concedida a l’Associació de Discapacitats Intel·lectuals d’Olot pel finançament 

furgoneta per a les activitats diàries del Programa Pont per import de 
€ per tal de poder fer efectives les obligacions que se’n derivin. 
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. Exp. 2016/324 Aprovar la distribució econòmica amb 
Itineraris i Parcs de Salut 

del pressupost de 2016, en concepte de gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans 
de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables als consells comarcals de la demarcació. 

Exp. 2015/1993 Revocar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Begur per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la al 

015/2177 Modificar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Sant Gregori per a realitzar millores estructurals i reduir el risc de legionel·la 

€ a 6.282,93 € d’acord amb l’article 30 de 

. Exp. 2016/1047 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’entitat AMPA La Farga i 

€ d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 

. Exp. 2016/1264 Desestimar la sol·licitud de subvenció 
per al finançament d’una bomba solar per a 

un pou de l’horta de Boulembou perquè el projecte de sol·licitud encaixa amb l’objecte de la 
línia de subvencions prevista per projectes de cooperació per al desenvolupament. 

Exp. 2016/1264 Desestimar la sol·licitud de subvenció 
presentada per l’Associació Naturalistes de Girona per a la realització del projecte 
d’aprofitament de minves de l’Escola d’Hostaleria de Girona perquè el projecte no encaixa 

es de Dipsalut ni en les línies estratègiques de l’Organisme. 
. Exp. 2016/1808 Aprovar el text del Conveni de 

alut, per tal que l’estudiant 
àctiques externes del Màster Universitari en Programari Lliure de la OUC a 

. Exp. 2016/1823 Reconèixer a la senyora MGM, que 
presta els seus serveis a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut com a 
funcionària interina, el temps de serveis prestats a l’Administració Pública. 

. Exp. 2016/1347 Estimar les al·legacions presentades 
per Solidaritat, Educació i Desenvolupament ONG SED  a la proposta de modificació de la 
subvenció per al projecte de sensibilització a la ciutadania de Girona a través d’una EpD 

. Exp. 2016/1661 Concedir la subvenció pel 
nt de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

salut a l’Ajuntament de Vilamalla per realitzar millores a les instal·lacions de la piscina 
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per import de 7.179,15 €. 

. Exp. 2016/1662 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

rol i autoanalitzadors 

. Exp. 2016/1760 Convalidar la despesa corresponent 
com a tècnica de contractació de Dipsalut, per tal de 

. Exp. 2016/1130 Convalidar la despesa corresponent 
a la subvenció concedida a l’Associació de Discapacitats Intel·lectuals d’Olot pel finançament 

furgoneta per a les activitats diàries del Programa Pont per import de 
 



 

 

Decret núm. 469 de 18 d’agost de 2016
a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt pel suport a la contractació d’un tècnic pel 
centre de recursos a la gent gran per import de 6.000,00 
obligacions que se’n derivin.
Decret núm. 470 de 18 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Susqueda per instal·lar sistemes de telecontrol i autoanalitzadors pels 
abastaments d’aigua per import de 11.142,8
Decret núm. 471 de 18 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Camprodon per realitzar millores a les instal·lacions
Can Pascal i el Pavelló Llandrius per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per 
import de 19.941,96 €. 
Decret núm. 472 de 18 d’agost de 2016
Intermunicipal voluntària del servei de 
per a realitzar el servei d’estudis entomològics previstos al protocol per a la vigilància i control 
de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya per l’import de 7.460,00 
Decret núm. 473 de 18 d’agost de 2016
Empordà per realitzar el servei d de disposició d’espais publicitaris a publicacions de la 
comarca de l’Alt Empordà per l’import de 4.008,00 
Decret núm. 474 de 18 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Mollet de Peralada per instal·lar sistemes de telecontrol i 
autoanalitzadors pels abastaments d’aigua p
Decret núm. 475 de 18 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Albanyà per instal·lar sistemes 
abastaments d’aigua per un import de 14.987,02 
Decret núm. 476 de 18 d’agost de 2016
subvenció per tall de reduir el risc recurrent de transmissió de la legionel·
Dansa de Celrà per un import de 29.889,44 
Decret núm. 477 de 18 d’agost de 2016
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Verges per realitzar reformes estructurals  per reduir el risc de 
legionel·la al camp de futbol municipal per un import de 3.900,34 
Decret núm. 478 de 19 d’agost de 2016
d’Educació i Joventut d’Olot 
assistit per un import de 15.000,00 
Decret núm. 479 de 19 d’agost de 2016
Cinematogràfiques i Audiovisuals SL una subvenció per al finança
Iogurt” per un import de 7.500,00 
Decret núm. 480 de 24 d’agost de 2016
prèvia per part d’Intervenció relatiu a l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei per a 
l’execució del programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils amb el 
Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SL.
Decret núm. 481 de 29 d’agost de 2016
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del subministrament de 
recanvis pels desfibril·ladors del programa “Girona, territori protegit” del Catàleg de Serveis.
Decret núm. 482 de 31 d’agost de 2016
de la Garrotxa una subvenció per al finançament del projecte de taller per al redisseny del 
procés d’atenció integrada social i sanitària a nivell domiciliari per un import de 10.250,00 
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Decret núm. 469 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1170 Convalidar la despesa corresponent 
ncedida a l’Ajuntament de Salt pel suport a la contractació d’un tècnic pel 

centre de recursos a la gent gran per import de 6.000,00 € per tal de poder fer efectives les 
obligacions que se’n derivin. 
Decret núm. 470 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1806 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Susqueda per instal·lar sistemes de telecontrol i autoanalitzadors pels 
abastaments d’aigua per import de 11.142,86 €. 
Decret núm. 471 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1807 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Camprodon per realitzar millores a les instal·lacions
Can Pascal i el Pavelló Llandrius per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per 

Decret núm. 472 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1829 Contractar la Mancomunitat 
Intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i del baix Ter 
per a realitzar el servei d’estudis entomològics previstos al protocol per a la vigilància i control 
de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya per l’import de 7.460,00 

de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1833 Contractar la Fundació Salut 
Empordà per realitzar el servei d de disposició d’espais publicitaris a publicacions de la 
comarca de l’Alt Empordà per l’import de 4.008,00 €. 
Decret núm. 474 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1835 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Mollet de Peralada per instal·lar sistemes de telecontrol i 
autoanalitzadors pels abastaments d’aigua per import de 17.287,02 €. 
Decret núm. 475 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1839 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Albanyà per instal·lar sistemes de telecontrol i autoanalitzadors pels 
abastaments d’aigua per un import de 14.987,02 €. 
Decret núm. 476 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1842 Concedir a l’Ajuntament de Celrà la 
subvenció per tall de reduir el risc recurrent de transmissió de la legionel·
Dansa de Celrà per un import de 29.889,44 €. 
Decret núm. 477 de 18 d’agost de 2016. Exp. 2016/1849 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

nt de Verges per realitzar reformes estructurals  per reduir el risc de 
legionel·la al camp de futbol municipal per un import de 3.900,34 €. 
Decret núm. 478 de 19 d’agost de 2016. Exp. 2016/1677 Concedir a l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot una subvenció per al finançament del projecte de taller d’estudi 
assistit per un import de 15.000,00 €. 
Decret núm. 479 de 19 d’agost de 2016. Exp. 2016/1684 Concedir a Massa d’Or produccions 
Cinematogràfiques i Audiovisuals SL una subvenció per al finançament del projecte “Utopia 
Iogurt” per un import de 7.500,00 €. 
Decret núm. 480 de 24 d’agost de 2016. Exp. 2013/2143 Convalidar el tràmit de fiscalització 
prèvia per part d’Intervenció relatiu a l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei per a 

xecució del programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils amb el 
Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SL. 
Decret núm. 481 de 29 d’agost de 2016. Exp. 2016/953 Decret de classificació i de 

mentació prèvia a l’adjudicació del contracte del subministrament de 
recanvis pels desfibril·ladors del programa “Girona, territori protegit” del Catàleg de Serveis.
Decret núm. 482 de 31 d’agost de 2016. Exp. 2016/1676 Concedir al Consorci d’acció social 
de la Garrotxa una subvenció per al finançament del projecte de taller per al redisseny del 
procés d’atenció integrada social i sanitària a nivell domiciliari per un import de 10.250,00 
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. Exp. 2016/1170 Convalidar la despesa corresponent 
ncedida a l’Ajuntament de Salt pel suport a la contractació d’un tècnic pel 

€ per tal de poder fer efectives les 

ncedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Susqueda per instal·lar sistemes de telecontrol i autoanalitzadors pels 

. Exp. 2016/1807 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Camprodon per realitzar millores a les instal·lacions de la piscina de 
Can Pascal i el Pavelló Llandrius per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la per 

. Exp. 2016/1829 Contractar la Mancomunitat 
control de mosquits de la Badia de Roses i del baix Ter 

per a realitzar el servei d’estudis entomològics previstos al protocol per a la vigilància i control 
de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya per l’import de 7.460,00 €. 

. Exp. 2016/1833 Contractar la Fundació Salut 
Empordà per realitzar el servei d de disposició d’espais publicitaris a publicacions de la 

016/1835 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut a l’Ajuntament de Mollet de Peralada per instal·lar sistemes de telecontrol i 

. Exp. 2016/1839 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

de telecontrol i autoanalitzadors pels 

. Exp. 2016/1842 Concedir a l’Ajuntament de Celrà la 
subvenció per tall de reduir el risc recurrent de transmissió de la legionel·losi a l’Escola de 

. Exp. 2016/1849 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’Assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

nt de Verges per realitzar reformes estructurals  per reduir el risc de 

. Exp. 2016/1677 Concedir a l’Institut Municipal 
una subvenció per al finançament del projecte de taller d’estudi 

. Exp. 2016/1684 Concedir a Massa d’Or produccions 
ment del projecte “Utopia 

. Exp. 2013/2143 Convalidar el tràmit de fiscalització 
prèvia per part d’Intervenció relatiu a l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei per a 

xecució del programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils amb el 

. Exp. 2016/953 Decret de classificació i de 
mentació prèvia a l’adjudicació del contracte del subministrament de 

recanvis pels desfibril·ladors del programa “Girona, territori protegit” del Catàleg de Serveis. 
. Exp. 2016/1676 Concedir al Consorci d’acció social 

de la Garrotxa una subvenció per al finançament del projecte de taller per al redisseny del 
procés d’atenció integrada social i sanitària a nivell domiciliari per un import de 10.250,00 €. 



 

 

El vocal senyor Lluc Salellas
461 i 479. 
 
El president respon que, en referència al Decret número 461, de desestimació de la 
sol·licitud de l’Associació de naturalistes, no recorda el motiu exacte de la 
desestimació i, en no disposar 
informació. 
 
Pel que fa al Decret número 479, de concessió d’una subvenció per a la realització 
d’un projecte audiovisual, informa que es tracta d’una iniciativa de la Cooperativa de 
la Fageda, tot un referent pel que fa al suport a les persones amb discapacitat, que 
consisteix en la gravació d’un vídeo documental divulgatiu, i exposa que l’associació 
va demanar suport a les entitats locals
aconseguir finançament d’un programa de la Unió Europea.
 
 
 
5. 10_2016_2409_A0502 

de Dipsalut 
 
El vocal senyor Lluc Salellas
votació, ja que opina que la reducció és positiva tant per als Ajuntaments com per a 
l’Organisme, però creu que si la rebaixa és producte d’un estalvi en la contractació 
actual respecte de l’anterior, con
elevat. 
 
El president respon que la contractació va ser pública, amb diversos licitadors i que 
l’adjudicació final va ser per poca diferència, ja que hi havia dues empreses amb una 
puntuació similar, i afegeix que el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut disposa de 
tota la informació per tal de fer aclaracions addicionals.
 
Finalitzen les intervencions.
 
 
El Consell Rector de Dipsalut
acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona 
fiscals reguladores de la imposició de taxes per serveis efectuats. 
 
Les ordenances objecte d’aprovació van ser l
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), 20 (Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació del servei de ges
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i 21 (Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de 
sorreres infantils).  
 
Posteriorment, el Ple de la D
del 19 de maig de 2009.
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El vocal senyor Lluc Salellas demana més informació respecte els Decrets números 

El president respon que, en referència al Decret número 461, de desestimació de la 
sol·licitud de l’Associació de naturalistes, no recorda el motiu exacte de la 
desestimació i, en no disposar del Decret, la Gerència li farà arribar la corresponent 

Pel que fa al Decret número 479, de concessió d’una subvenció per a la realització 
d’un projecte audiovisual, informa que es tracta d’una iniciativa de la Cooperativa de 

referent pel que fa al suport a les persones amb discapacitat, que 
consisteix en la gravació d’un vídeo documental divulgatiu, i exposa que l’associació 
va demanar suport a les entitats locals, ja que aquest vídeo és necessari per intentar 

nçament d’un programa de la Unió Europea. 

10_2016_2409_A0502 – Proposta de modificació de les ordenances fiscals 

El vocal senyor Lluc Salellas expressa la seva intenció d’abstenir
votació, ja que opina que la reducció és positiva tant per als Ajuntaments com per a 
l’Organisme, però creu que si la rebaixa és producte d’un estalvi en la contractació 
actual respecte de l’anterior, considera que en la darrera licitació el preu va ser massa 

El president respon que la contractació va ser pública, amb diversos licitadors i que 
l’adjudicació final va ser per poca diferència, ja que hi havia dues empreses amb una 

i afegeix que el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut disposa de 
tota la informació per tal de fer aclaracions addicionals. 

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2009/2, de 7 de maig de 2009, va 
acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de les seves ordenances 
fiscals reguladores de la imposició de taxes per serveis efectuats.  

Les ordenances objecte d’aprovació van ser la número 19 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), 20 (Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i 21 (Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de 

Posteriorment, el Ple de la Diputació va aprovar aquests acords en la sessió ordinària 
del 19 de maig de 2009. 
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demana més informació respecte els Decrets números 

El president respon que, en referència al Decret número 461, de desestimació de la 
sol·licitud de l’Associació de naturalistes, no recorda el motiu exacte de la 

del Decret, la Gerència li farà arribar la corresponent 

Pel que fa al Decret número 479, de concessió d’una subvenció per a la realització 
d’un projecte audiovisual, informa que es tracta d’una iniciativa de la Cooperativa de 

referent pel que fa al suport a les persones amb discapacitat, que 
consisteix en la gravació d’un vídeo documental divulgatiu, i exposa que l’associació 

ja que aquest vídeo és necessari per intentar 

Proposta de modificació de les ordenances fiscals 

expressa la seva intenció d’abstenir-se en aquesta 
votació, ja que opina que la reducció és positiva tant per als Ajuntaments com per a 
l’Organisme, però creu que si la rebaixa és producte d’un estalvi en la contractació 

sidera que en la darrera licitació el preu va ser massa 

El president respon que la contractació va ser pública, amb diversos licitadors i que 
l’adjudicació final va ser per poca diferència, ja que hi havia dues empreses amb una 

i afegeix que el cap de l’Àrea de Protecció de la Salut disposa de 

, en la sessió ordinària 2009/2, de 7 de maig de 2009, va 
l’aprovació de les seves ordenances 

 

a número 19 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), 20 (Ordenança fiscal reguladora 

tió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i 21 (Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de 

iputació va aprovar aquests acords en la sessió ordinària 



 

 

Així mateix, el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
d’octubre de 2012, i en la sessió ordinària número 2014/4, de 22 d’abril de 2014, va 
acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del text de les 
ordenances.  
 
Aquestes modificacions van ser aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 16 d’octubre de 2012 i de 17 de juny de 2014, respectivament.
 
Atesa la memòria de la Gerència de 3 de novembre de 2016, on es justifica tant des 
d’un punt de vista d’oportunitat com econòmicament la necessitat d’una nova 
modificació de les ordenances fiscals número 19 i 20.
 
Atesos els articles 16, 17 i 25 
que s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
Atès que l’article 10.10 dels Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector la 
competència de proposar l’aprovació de les taxes que hagi de percebre l’Organisme, 
i vistes les competències que li atorguen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot 
favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció
del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals que regulen la prestació dels 
serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al 
Catàleg de Serveis, que es relacionen a continuació i figuren en l’expedient 
administratiu: 
 

• Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió i control 
de legionel·losi. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (e
prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, 
acrònim Dipsalut, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 
al que preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realitzac
relatives a la gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi. 
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Així mateix, el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
d’octubre de 2012, i en la sessió ordinària número 2014/4, de 22 d’abril de 2014, va 
cordar elevar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del text de les 

Aquestes modificacions van ser aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 16 d’octubre de 2012 i de 17 de juny de 2014, respectivament.

emòria de la Gerència de 3 de novembre de 2016, on es justifica tant des 
d’un punt de vista d’oportunitat com econòmicament la necessitat d’una nova 
modificació de les ordenances fiscals número 19 i 20. 

Atesos els articles 16, 17 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Atès que l’article 10.10 dels Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector la 
competència de proposar l’aprovació de les taxes que hagi de percebre l’Organisme, 
i vistes les competències que li atorguen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot 
favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció

Aprovar la modificació de les ordenances fiscals que regulen la prestació dels 
ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al 

Catàleg de Serveis, que es relacionen a continuació i figuren en l’expedient 

Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la taxa per a la 
prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, 
acrònim Dipsalut, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 
al que preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.  

Article 2. Fet imposable  

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realitzac
relatives a la gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi. 
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Així mateix, el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/6, de 9 
d’octubre de 2012, i en la sessió ordinària número 2014/4, de 22 d’abril de 2014, va 
cordar elevar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del text de les 

Aquestes modificacions van ser aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 16 d’octubre de 2012 i de 17 de juny de 2014, respectivament. 

emòria de la Gerència de 3 de novembre de 2016, on es justifica tant des 
d’un punt de vista d’oportunitat com econòmicament la necessitat d’una nova 

islatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

Atès que l’article 10.10 dels Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector la 
competència de proposar l’aprovació de les taxes que hagi de percebre l’Organisme, 
i vistes les competències que li atorguen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot 
favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció 

Aprovar la modificació de les ordenances fiscals que regulen la prestació dels 
ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al 

Catàleg de Serveis, que es relacionen a continuació i figuren en l’expedient 

Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per a la prestació del 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 

1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

n endavant TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la taxa per a la 
prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
acrònim Dipsalut, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi.  



 

 

2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de major probabilitat de proliferació i dispersió de 
legionel·la les descrites al pun
s'estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi de baix risc o de menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la le
descrites al punt 2.3 de l’article 2 del mateix Decret 352/2004. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin la 
prestació del servei que integra el fet imposable. 
 
Article 4. Q uota tributària 
 
4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte el 
nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en compte el nombre d’habitants 
del municipi i el nombre d’actuacions realitzades
 
4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
(quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 
1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del 
que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de 
l’annex de tarifes).  
 
4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
(quadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 
2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions 
que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional
l’annex de tarifes).  
 
4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de pagar una tarifa 
de 300 € per cadascuna de les actuacions que s’hagin de realitzar. 
 
Article 5. Meritació  
 
5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 
servei o de la realització de l’activitat. 
 
Article 6. Règim d’ingrès i gestió 
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà
d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 
de manera simultània a la seva presentació. 
 
Disposició Final  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa.  
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc
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2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de major probabilitat de proliferació i dispersió de 
legionel·la les descrites al punt 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
s'estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi de baix risc o de menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la le
descrites al punt 2.3 de l’article 2 del mateix Decret 352/2004.  

Article 3. Subjectes passius  

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin la 
prestació del servei que integra el fet imposable.  

uota tributària  

4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte el 
nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en compte el nombre d’habitants 
del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.  

4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
(quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 
1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions 
que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de 

4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
uadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 

2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions 
que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 2.2. de 

4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de pagar una tarifa 
€ per cadascuna de les actuacions que s’hagin de realitzar.  

la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 
servei o de la realització de l’activitat.  

Article 6. Règim d’ingrès i gestió  

6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 
de manera simultània a la seva presentació.  

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 

1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
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2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de major probabilitat de proliferació i dispersió de 
t 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 

s'estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi de baix risc o de menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la les 

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin la 

4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte el 
nombre d’habitants del municipi, i una tarifa addicional que té en compte el nombre d’habitants 

4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
(quadre 1.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 

municipi. Per a totes les actuacions 
que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de 

4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la tarifa bàsica 
uadre 2.1. de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 

2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions 
(fixada en quadre 2.2. de 

4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de pagar una tarifa 

la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 

6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en règim 

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 

la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 



 

 

 
1.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa  bàsica  
Municipis  
Fins a 1.500 hab.  
De 1.501 a 5.000 hab.  
De 5.001 a 15.000 hab.  
De 15.001 a 25.000 hab.  
Més de 25.000 hab.  
 
1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions
Municipis  
Fins a 1.500 hab.  
De 1.501 a 5.000 hab.  
De 5.001 a 15.000 hab.  
De 15.001 a 25.000 hab.  
Més de 25.000 hab.  
 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  
Municipis  
Fins a 1.500 hab.  
De 1.501 a 5.000 hab.  
De 5.001 a 15.000 hab.  
De 15.001 a 25.000 hab.  
Més de 25.000 hab.  
 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions
Municipis  
Fins a 1.500 hab.  
De 1.501 a 5.000 hab.  
De 5.001 a 15.000 hab.  
De 15.001 a 25.000 hab.  
Més de 25.000 hab.  
 
3. Tarifes del servei en cas de detectar
 
Tarifes del servei en cas de detectar
Municipis  
Qualsevol municipi  

 
• Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 

servei d’anàlisi i control de les xarxes de 
titularitat municipal.
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Tarifa € / actuació

95,00 
190,00 
285,00 

 380,00 
475,00 

1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 

nombre d’actuacions    
Tarifa € /actuació  Nombre d’actuacions

285,00 
380,00 
475,00 

 570,00 
665,00 

2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 

 
Tarifa € / actuació

43,00 
86,00 
129,00 

 172,00 
215,00 

2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  

Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions    
Tarifa € /actuació  Nombre d’actuacions

129,00 
172,00 
215,00 

 258,00 
301,00 

3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 

Tarifes del servei en cas de detectar -se presència de Legionel·la  
Tarifa € / actuació

300,00 

Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de 
titularitat municipal. 
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€ / actuació 

Nombre d’actuacions  
Superior a 3 
Superior a 3 
Superior a 4 
Superior a 5 

Superior a 10 

€ / actuació 

Nombre d’actuacions  
Superior a 3 
Superior a 5 
Superior a 7 
Superior a 9 

Superior a 10 

 
€ / actuació 

Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 
subministrament d’aigua de 



 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
1.1. Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), aq
prestació del servei de d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat 
municipal prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
acrònim Dipsalut, que es
s’atenen al que preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control de les xarxes de subministrament d’aigua de gestió municipal. 
 
2.2. Es considera abastament d’aigua, qualsevol subministrament 
consum humà a disposició dels usuaris, en el punt de connexió del servei, mitjançant un 
sistema de distribució fix. 
 
2.3 Es consideraran de gestió municipal aquells abastaments que siguin gestionats 
directament pels ajuntaments 
encomanades la gestió d’aquest servei. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les agrupacions de 
municipis o consorcis gestors
que integra el fet imposable. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
4.1 La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 
annex a aquesta ordenança. 
 
Article 5. Meritació  
 
5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 
servei o de la realització de l’activitat. 
 
Article 6. Gestió  
 
6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, 
d’autoliquidació.  
 
6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 
de manera simultània a la seva presentació. 
 
Disposició Final  
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Article 1. Fonament i naturalesa  

1.1. Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la taxa per a la 
prestació del servei de d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat 
municipal prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
acrònim Dipsalut, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.  

Article 2. Fet imposable  

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control de les xarxes de subministrament d’aigua de gestió municipal. 

2.2. Es considera abastament d’aigua, qualsevol subministrament públic que posi l’aigua de 
consum humà a disposició dels usuaris, en el punt de connexió del servei, mitjançant un 
sistema de distribució fix.  

2.3 Es consideraran de gestió municipal aquells abastaments que siguin gestionats 
directament pels ajuntaments o per agrupacions de municipis o consorcis gestors que tinguin 
encomanades la gestió d’aquest servei.  

Article 3. Subjectes passius  

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les agrupacions de 
municipis o consorcis gestors de l’abastament d’aigua i que sol·licitin la prestació del servei 
que integra el fet imposable.  

Article 4. Quota tributària  

4.1 La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 
annex a aquesta ordenança.  

5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 
servei o de la realització de l’activitat.  

6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en règim 

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 
de manera simultània a la seva presentació.  
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1.1. Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
de les bases de règim 

local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 27 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

uesta Diputació estableix la taxa per a la 
prestació del servei de d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat 
municipal prestat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 

regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats 
relatives a la gestió i control de les xarxes de subministrament d’aigua de gestió municipal.  

públic que posi l’aigua de 
consum humà a disposició dels usuaris, en el punt de connexió del servei, mitjançant un 

2.3 Es consideraran de gestió municipal aquells abastaments que siguin gestionats 
o per agrupacions de municipis o consorcis gestors que tinguin 

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments, les agrupacions de 
de l’abastament d’aigua i que sol·licitin la prestació del servei 

4.1 La quantia de la taxa ve determinada de conformitat amb les tarifes que s’adjunten com 

5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del 

s’ingressarà en règim 

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, 



 

 

La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 
derogació expressa.  
 
ANNEX DE TARIFES  
 
1. Tarifes derivades del se
municipal 
 
1.1 Tarifa € per a cada actuació
 
Tarifa € per a cada actuació
Nombre d’habitants  
 A 
Fins a 
1.500 

48,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

96,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

144,00 €

De 15.001 a 
25.000 

191,00 €

Més de 
25.000 

239,00 €

 
1.2 Tipus d’abastament 
 
Tipus d’abastament  
A Zona d’abastament < 100m
B Zona d’abastament 
C Zona d’abastament 
D Zona d’abastament en alta < 100m
E Zona d’abastament en alta >100m
 
Segon. Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el 
Oficial de la Província de Girona, el tauler d’anuncis de la Diputació de Giro
diari de major difusió als efectes que els interessats puguin examinar els expedients i 
formular les reclamacions que considerin adients.
 
Tercer. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
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La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 

1. Tarifes derivades del servei de gestió i control de les xarxes d’abastament d’aigua de gestió 

€ per a cada actuació 

€ per a cada actuació    
Tipus d’abastament 

B C D 
 112,00 € 123,00 € 36,00 € 

 224,00 € 246,00 € 72,00 € 

€ 335,00 € 369,00 € 108,00 € 

€ 447,00 € 492,00 € 144,00 € 

€ 559,00 € 615,00 € 180,00 € 

Zona d’abastament < 100m3 / dia 
Zona d’abastament ≥100m3 < 1000 m3 / dia 
Zona d’abastament ≥1000 m3 < 10000 m3 / dia 
Zona d’abastament en alta < 100m3 / dia 
Zona d’abastament en alta >100m3 < 1000 m3 / dia 

Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el 

de Girona, el tauler d’anuncis de la Diputació de Giro
diari de major difusió als efectes que els interessats puguin examinar els expedients i 
formular les reclamacions que considerin adients. 

Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 

Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o 

rvei de gestió i control de les xarxes d’abastament d’aigua de gestió 

 
 

E 
70,00 € 

139,00 € 

209,00 € 

279,00 € 

348,00 € 

Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí 

de Girona, el tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i en un 
diari de major difusió als efectes que els interessats puguin examinar els expedients i 

Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 



 

 

6. 19_2016 _2155 _X0203E01 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat i ntermunicipal 
voluntària del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter 
per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari p
dels arrossars 

 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i 
proveeix als ajuntaments i altres ens que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments necessaris i del suport tècni
competències municipals en els àmbits de la protecció i de la promoció de la salut.
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P17000
setembre de 2016 (RE 16/3486), una subvenció exclosa de concurrència pública per 
l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars.  
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea de de Protecci
setembre de 2016 que diu que aquesta subvenció ha estat concedida en les tres 
anualitats anteriors i que proposa concedir la subvenció a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de l
seu interès social i humanitari perquè les accions de control de control tenen la 
finalitat de preservar la salut dels habitants de les zones dels arrossars, i pel fet que fa 
difícil la seva convocatòria ja que és un projecte molt espe
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’ acorda delegar en la presidència de Dipsalut
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que aquesta subvenció exclosa de concurrència ha estat concedida en els tres 
últims anys correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció.
 
Per tot l’exposat, d’acord 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, 
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19_2016 _2155 _X0203E01 – Proposta de concessió d’una subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat i ntermunicipal 
voluntària del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter 
per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari p el tractament dels mosquits 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i 
proveeix als ajuntaments i altres ens que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments necessaris i del suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les 
competències municipals en els àmbits de la protecció i de la promoció de la salut.

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 15 de 
setembre de 2016 (RE 16/3486), una subvenció exclosa de concurrència pública per 
l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars.  

Vist l’informe del cap de l’Àrea de de Protecció de la Salut i de la gerent del 26 de 
setembre de 2016 que diu que aquesta subvenció ha estat concedida en les tres 
anualitats anteriors i que proposa concedir la subvenció a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses pel 
seu interès social i humanitari perquè les accions de control de control tenen la 
finalitat de preservar la salut dels habitants de les zones dels arrossars, i pel fet que fa 
difícil la seva convocatòria ja que és un projecte molt específic. 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys. 

Atès que aquesta subvenció exclosa de concurrència ha estat concedida en els tres 
últims anys correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció.

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

Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
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Proposta de concessió d’una subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat i ntermunicipal 
voluntària del Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter 

el tractament dels mosquits 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i 
proveeix als ajuntaments i altres ens que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 

c i econòmic, perquè puguin desenvolupar les 
competències municipals en els àmbits de la protecció i de la promoció de la salut. 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
24A, va sol·licitar, en data 15 de 

setembre de 2016 (RE 16/3486), una subvenció exclosa de concurrència pública per 
l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars.   

ó de la Salut i de la gerent del 26 de 
setembre de 2016 que diu que aquesta subvenció ha estat concedida en les tres 
anualitats anteriors i que proposa concedir la subvenció a la Mancomunitat 

a Badia de Roses pel 
seu interès social i humanitari perquè les accions de control de control tenen la 
finalitat de preservar la salut dels habitants de les zones dels arrossars, i pel fet que fa 

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

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 

Atès que aquesta subvenció exclosa de concurrència ha estat concedida en els tres 
últims anys correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció. 

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

l’adopció del següent 



 

 

ACORD 
 
Primer. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A la subvenció 
exclosa de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel 
tractament dels mosquits dels arrossars d’acord amb el det
 
Expedient Beneficiari

2016/2155 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter

Objecte  

Per l’adquisició de l’ingredient
Subvenció 

Pressupost total de 
l’actuació 

Import de les 
despeses 
subvencionables

35.970,70 € 35.970,70 
1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
5/3110/46300 Programa de foment Mancomunitats protecció
d’enguany. 
 
Tercer. 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 en la seva aplicació.

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 
disponible al web corporat
justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada de les 
despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
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. 

Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la docum
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 subve
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
novembre de 2016 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
reintegrar-ne l’excés. 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A la subvenció 
exclosa de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel 
tractament dels mosquits dels arrossars d’acord amb el detall següent,

Beneficiari  
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter 

Per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars

Import de les 
despeses 
subvencionables 1 

% subvencionat 
Import que 
sol·licita a 
Dipsalut 

35.970,70 € 100,00 % 19.783,88 € 
Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
Programa de foment Mancomunitats protecció del pressupost ordinari 

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 en la seva aplicació. 

ament 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 
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 
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 

. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
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

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 
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Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A la subvenció 
exclosa de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu necessari pel 

all següent, 

NIF 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 

 
P1700024A 

actiu necessari pel tractament dels mosquits dels arrossars 

Import 
subvencionat 
per Dipsalut 

€  19.783,88 € 

. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
del pressupost ordinari 

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 

ament 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 

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 

entació 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 

nció 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 30 de 

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 
pagat, el perceptor està obligat a 



 

 

Cinquè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en 
qualsevol de les plataformes s
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 
un representant de Dipsalut. En 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Sisè. En tot allò no previst en aquesta resolució, és apl
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 
concordant. 
 
Setè. Notificar aquest acord a 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter
 
 
 
7. 19_2016 _1593 _X0203E01 

exclosa de concurrència pública a la Fundació Priva da Banc dels Aliments 
per al projecte “Activitats ordinà

 
El 13 de maig de 2016 (RE 16/2308) la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb 
NIF G17457672, va presentar, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 
pública per al manteniment de les seves activitats ordinàries a l
Girona, amb una despesa prevista de setanta
(76.950,00 €) dels quals en sol·licita quaranta mil (40.000,00 €).
 
El Banc dels Aliments és una fundació privada que desenvolupa la seva activitat des 
de l’any 1988 i contribueix actualment a l’alimentació d’una gran quantitat de famílies 
en el context de les comarques de Girona. 
 
Vist l’informe de la gerència i el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció i Qualitat de 
Vida de 30 de setembre de 2016 que proposa favorablement la concessió de la 
subvenció exclosa a l’entitat Fundació Privada Banc dels Aliments pel seu interès 
social ja que la seva activitat contribueix a pal·liar les mancances en l’alimentació  de 
les persones i famílies que s’han vist afectades per la greu crisi econòmica, i fa difícil 
la seva convocatòria pública ja que aquesta és la única entitat que fa la funció de 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

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

L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.

En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 

Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 

19_2016 _1593 _X0203E01 – Proposta de concessió d’una subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Fundació Priva da Banc dels Aliments 
per al projecte “Activitats ordinà ries del Banc dels Aliments”

El 13 de maig de 2016 (RE 16/2308) la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb 
va presentar, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 

pública per al manteniment de les seves activitats ordinàries a l
Girona, amb una despesa prevista de setanta-sis mil nou-cents cinquanta euros 

€) dels quals en sol·licita quaranta mil (40.000,00 €). 

El Banc dels Aliments és una fundació privada que desenvolupa la seva activitat des 
988 i contribueix actualment a l’alimentació d’una gran quantitat de famílies 

en el context de les comarques de Girona.  

Vist l’informe de la gerència i el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció i Qualitat de 
Vida de 30 de setembre de 2016 que proposa favorablement la concessió de la 
subvenció exclosa a l’entitat Fundació Privada Banc dels Aliments pel seu interès 

que la seva activitat contribueix a pal·liar les mancances en l’alimentació  de 
les persones i famílies que s’han vist afectades per la greu crisi econòmica, i fa difícil 
la seva convocatòria pública ja que aquesta és la única entitat que fa la funció de 
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En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en 

ocials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 

aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 

L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
estiguessin pendents de percebre, amb 

la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

icable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 

de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 

Voluntària del Servei de 

Proposta de concessió d’una subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Fundació Priva da Banc dels Aliments 

ries del Banc dels Aliments”  

El 13 de maig de 2016 (RE 16/2308) la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb 
va presentar, una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència 

pública per al manteniment de les seves activitats ordinàries a la demarcació de 
cents cinquanta euros 

El Banc dels Aliments és una fundació privada que desenvolupa la seva activitat des 
988 i contribueix actualment a l’alimentació d’una gran quantitat de famílies 

Vist l’informe de la gerència i el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció i Qualitat de 
Vida de 30 de setembre de 2016 que proposa favorablement la concessió de la 
subvenció exclosa a l’entitat Fundació Privada Banc dels Aliments pel seu interès 

que la seva activitat contribueix a pal·liar les mancances en l’alimentació  de 
les persones i famílies que s’han vist afectades per la greu crisi econòmica, i fa difícil 
la seva convocatòria pública ja que aquesta és la única entitat que fa la funció de 



 

 

recollir els excedents alimentaris de la Unió Europea per ser distribuït entre la 
població. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subven
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que la quantia de l’aportac
de vint mil euros (20.000 
d’aquesta subvenció. 
 
Per tot l’exposat, d’acord 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir a la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb NIF G17705906
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de l’activitat ordinària 
de l’entitat, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 
següent: 
 
Expedient Beneficiari

2016/1593 Fundació Privada Banc dels 

Objecte 
Manteniment ordinari de la Fundació Privada Banc dels Aliments
Subvenció 

Base 
subvencionable 

% subvencionat

76.950,00 € 

 
Segon. Autoritzar i comprometre l’import de 
càrrec a l’aplicació 6/2310/48000 
Dipsalut per a 2016. 
 
Tercer. 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.
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és com
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 (

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

recollir els excedents alimentaris de la Unió Europea per ser distribuït entre la 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subven

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys. 

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

Per tot l’exposat, d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb NIF G17705906
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de l’activitat ordinària 

, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 €), d’acord amb el detall 

Beneficiari  

Fundació Privada Banc dels Aliments 

Manteniment ordinari de la Fundació Privada Banc dels Aliments 

% subvencionat Import concedit 
Període 

subvencionable

51,98% 40.000,00 € Any  2016

Autoritzar i comprometre l’import de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació 6/2310/48000 Altres ajuts a ONL Acció Social

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. 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és com
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 
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recollir els excedents alimentaris de la Unió Europea per ser distribuït entre la 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 

caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 

ió econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit 
) correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació 

les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb NIF G17705906 una 
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de l’activitat ordinària 

€), d’acord amb el detall 

NIF 

G17457672 

Període 
subvencionable 

Data 
justificació 

Any  2016 
30 de 

novembre de 
2016 

quaranta mil euros (40.000,00 €) amb  
Altres ajuts a ONL Acció Social del pressupost de 

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 

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 

), 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 d
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.
 
Cinquè. El centre gestor comprovarà i verificarà la document
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 subvenci
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 
de novembre de 2016 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import
reintegrar-ne l’excés. 
 
Sisè. L’ajut econòmic té caràcter discrecional, voluntari i eventual, és lliurament 
revocable i reduïble en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o 
en l’Ordenança general de 
a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, s
justificatiu. S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en 
els casos previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. Queda prohibit
subvencionada amb terceres persones vinculades a l’entitat beneficiària.
 
Setè. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus ingressos 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut
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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 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
espeses 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. 

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 subvenci
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 final
de novembre de 2016 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 

L’ajut econòmic té caràcter discrecional, voluntari i eventual, és lliurament 
revocable i reduïble en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o 
en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona .No genera cap dret 
a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 

La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte 
justificatiu. S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en 
els casos previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. Queda prohibit concertar l’execució total o parcial de l’activitat 
subvencionada amb terceres persones vinculades a l’entitat beneficiària.

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat privada que 
percep subvencions 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 ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut
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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 

ata 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 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
espeses 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 

ació 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 

termini que final itza el dia 30 de 
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 
pagat, el perceptor està obligat a 

L’ajut econòmic té caràcter discrecional, voluntari i eventual, és lliurament 
revocable i reduïble en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o 

subvencions de la Diputació de Girona .No genera cap dret 
a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 

La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
empre que aquestes siguin detallades en el compte 

justificatiu. S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en 
els casos previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

concertar l’execució total o parcial de l’activitat 
subvencionada amb terceres persones vinculades a l’entitat beneficiària. 

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
govern, i en aquest sentit si se li 

atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014 (si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 

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



 

 

Vuitè. Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap

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

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) El retiment de comptes i la responsabilita
que dirigeixen. 

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

i) La bona fe. 
j) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o serve

raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
k) 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 concedint actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions
 
Novè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de 
Casademont. relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en 
qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 
un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Desè. En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les adminis
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 
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Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 

de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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 

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

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

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

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

Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en 

sevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 

resentant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 

elació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables 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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l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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 
essàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

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

t per les actuacions pròpies i dels òrgans 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

i que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

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

la Fundació Jaume 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 

Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en 

sevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 

resentant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 

d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 

elació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

tracions públiques i del procediment administratiu comú; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 



 

 

de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la 
resta de normativa concor
 
Onzè. Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada Banc dels Aliments.
 
 

 
8. 5_2016 _1867 _X0203E01 

de concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les d espeses del servei de 
Teleassistència per l’any 2016

 
L’Ajuntament de Girona amb N
2016 (RE 16/3073), una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 
per al servei municipal de Teleassistència
2016. 
 
Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i la Qualitat 
de Vida, té com a finalitat donar suport als municipis i organitzacions no lucratives en 
el desplegament de programes, pro
promoure una major qualitat de vida.
 
L’Ajuntament de Girona presenta el projecte del servei de teleassistència, un servei 
d’atenció ininterrompuda a les persones que permet detectar situacions d’emergència, 
donar una resposta ràpida dels serveis mèdics i garantir una comunicació eficaç de la 
persona afectada amb el Centre d’atenció del servei.
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
i de la gerent del 28 d’octub
exclosa de concurrència a l’Ajuntament de Girona per la tasca que  es realitza i que la 
subvenció és nominativa i està prevista en el pressupost d’enguany de Dipsalut.
 
Atès que la sessió constitutiva del
2015 acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual n
durada no sigui superior a tres anys. 
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit 
de vint mil euros (20.000,00
d’aquesta subvenció. 
 
Per tot l’exposat, amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix, el Consell Rector
 
ACORD 
 
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Girona
al finançament del servei de teleassistència
(65.000,00 €), d’acord amb el detall següent,
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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. 

. Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada Banc dels Aliments.

5_2016 _1867 _X0203E01 –  Proposta de concesió d’una subvenció exclosa 
de concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les d espeses del servei de 

per l’any 2016  

L’Ajuntament de Girona amb NIF P1708500B, ha presentat, amb data 19 d’agost de 
2016 (RE 16/3073), una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 
per al servei municipal de Teleassistència de l’Ajuntament de Girona per a l’any 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i la Qualitat 
té com a finalitat donar suport als municipis i organitzacions no lucratives en 

el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut per 
promoure una major qualitat de vida. 

L’Ajuntament de Girona presenta el projecte del servei de teleassistència, un servei 
d’atenció ininterrompuda a les persones que permet detectar situacions d’emergència, 

ar una resposta ràpida dels serveis mèdics i garantir una comunicació eficaç de la 
persona afectada amb el Centre d’atenció del servei. 

Vist l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
i de la gerent del 28 d’octubre de 2016 que proposa la concessió de la subvenció 
exclosa de concurrència a l’Ajuntament de Girona per la tasca que  es realitza i que la 
subvenció és nominativa i està prevista en el pressupost d’enguany de Dipsalut.

Atès que la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys.  

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit 
de vint mil euros (20.000,00€), correspon al Consell Rector de Dipsalut l’apr

Per tot l’exposat, amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B, una subvenció per 
del servei de teleassistència per un import de seixanta

d’acord amb el detall següent, 
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de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la 

. Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada Banc dels Aliments. 

Proposta de concesió d’una subvenció exclosa 
de concurrència a l’ Ajuntament de Girona per les d espeses del servei de 

ha presentat, amb data 19 d’agost de 
2016 (RE 16/3073), una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública 

de l’Ajuntament de Girona per a l’any 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i la Qualitat 
té com a finalitat donar suport als municipis i organitzacions no lucratives en 

jectes i accions de promoció de la salut per 

L’Ajuntament de Girona presenta el projecte del servei de teleassistència, un servei 
d’atenció ininterrompuda a les persones que permet detectar situacions d’emergència, 

ar una resposta ràpida dels serveis mèdics i garantir una comunicació eficaç de la 

Vist l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
re de 2016 que proposa la concessió de la subvenció 

exclosa de concurrència a l’Ajuntament de Girona per la tasca que  es realitza i que la 
subvenció és nominativa i està prevista en el pressupost d’enguany de Dipsalut. 

Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 

o superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 

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

Per tot l’exposat, amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
, l’adopció del següent 

IF P1708500B, una subvenció per 
per un import de seixanta-cinc mil euros 



 

 

 
Expedient Beneficiari

2016/1867 Ajuntament de Girona

Objecte  

Servei de teleassistència
Subvenció 

Base 
subvencionable1 

Import concedit

275.500,00 € 
   1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
6/3110/46206 A l’Aj de Girona per a la Teleassistència 
d’enguany. 
 
Tercer. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no man
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades en la seva aplicació.
 
Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança general 
i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
disponible al web corporatiu (
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. 
 
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
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 sig
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que
febrer de 2017 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 acte de publicitat, informació o difusió e
Girona  relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari fa
qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
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Beneficiari  

Ajuntament de Girona 

teleassistència 

Import concedit 
% 

subvencionat 
Període 
subvencionable

65.000,00 € 23,59 % Anualitat 2016
Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
A l’Aj de Girona per a la Teleassistència del pressupost ordinari 

Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no man
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades en la seva aplicació. 

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 
disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una memòria 

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 

que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
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 sig
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que

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 

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

Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el 
finançament de les actuacions. En les comunicacions que el beneficiari fa
qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també 
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NIF 

P1708500B 

subvencionable 
Data límit de 
justificació 

Anualitat 2016 15/02/2017 

. Autoritzar i comprometre la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
del pressupost ordinari 

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 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
de subvencions de la Diputació de Girona 

i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model 
que ha de contenir una memòria 

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 

que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

. 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 15 de 

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 

n general de l’Ajuntament de 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de 

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



 

 

s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convid
un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Sisè. Es preveu la possibilitat que el 
bestreta del 90% de la subvenció (58.500,00 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona estableix que la 
sol·licitud de bestreta es cons
efectes. 
 
Setè. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 
concordant. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.
 
 
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
Els membres del Consell Rector acorden, per unanimitat, debatre les propostes de 
les Comissions Qualificadores de diverses línies de subvencions, rebudes abans de 
l’inici de la reunió. 
 

9.1. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions als 
Ajunt aments per a projectes que lluiten contra la pobres a i l’exclusió social 
a la demarcació de Girona (ASA)
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir 
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específique
i la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de ( bases publicades en el 
BOPG número 176, de 14 de setembre de 2016 i la convocatòria en el BOP núm. 
183, de 23 de setembre de 2016, respectivament).
 
La convocatòria va establir que, pel que fa als centres docents d’educació 
especial que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
de l’1 de desembre del 2015 al 30 d’agost de 2016 i 
sol·licituds finalitzava el 30 de setembre de 2016. 
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s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convid
un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 

la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.

la possibilitat que el l’Ajuntament de Girona pugui sol·licitar una 
bestreta del 90% de la subvenció (58.500,00 €) i en aquest cas, l’art. 21.4 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona estableix que la 
sol·licitud de bestreta es considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos 

En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

ú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 

ar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 

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

Els membres del Consell Rector acorden, per unanimitat, debatre les propostes de 
les Comissions Qualificadores de diverses línies de subvencions, rebudes abans de 

9.1. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions als 
aments per a projectes que lluiten contra la pobres a i l’exclusió social 

a la demarcació de Girona (ASA)  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir 
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específique
i la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de ( bases publicades en el 
BOPG número 176, de 14 de setembre de 2016 i la convocatòria en el BOP núm. 

23 de setembre de 2016, respectivament). 

La convocatòria va establir que, pel que fa als centres docents d’educació 
especial que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el període que va 
de l’1 de desembre del 2015 al 30 d’agost de 2016 i que el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el 30 de setembre de 2016.  

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 19 

s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és 
el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà 
un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb 

L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 

la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

l’Ajuntament de Girona pugui sol·licitar una 
€) i en aquest cas, l’art. 21.4 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona estableix que la 
iderarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos 

En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

ú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa 

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

Els membres del Consell Rector acorden, per unanimitat, debatre les propostes de 
les Comissions Qualificadores de diverses línies de subvencions, rebudes abans de 

9.1. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions als 
aments per a projectes que lluiten contra la pobres a i l’exclusió social 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir 
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores 
i la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de ( bases publicades en el 
BOPG número 176, de 14 de setembre de 2016 i la convocatòria en el BOP núm. 

La convocatòria va establir que, pel que fa als centres docents d’educació 
se dins el període que va 

que el termini per presentar 



 

 

Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
social  que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 
presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord 
amb el barem que s’indic
d’aquesta subvenció i que en l’annex 2 s’inclouen les sol·licituds  desestimades.
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades, la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·lic
en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució de
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments per a projectes 
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex 1 les 
ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la 
demarcació de Girona.
 
Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’Annex 2, pels 
motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import total de vint
(22.060,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressu
foment municipal d’acció social”.
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten 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, qu
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 se
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència. 
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Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord 
amb el barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores 
d’aquesta subvenció i que en l’annex 2 s’inclouen les sol·licituds  desestimades.

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades, la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments per a projectes 
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona (ASA), 
aprova per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex 1 les 
ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la 
demarcació de Girona. 

Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’Annex 2, pels 
motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa d’import total de vint-i-dos mil seixanta euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6/3110/4620 “Projectes 

foment municipal d’acció social”. 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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 se
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 

t, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  
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Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord 

a en el punt setè de les bases específiques reguladores 
d’aquesta subvenció i que en l’annex 2 s’inclouen les sol·licituds  desestimades. 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades, la Comissió 
ituds d’acord amb el que s’estableix 

en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 

l procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als Ajuntaments per a projectes 

social a la demarcació de Girona (ASA), 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex 1 les subvencions als 
ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la 

Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’Annex 2, pels 

dos mil seixanta euros 
postària 6/3110/4620 “Projectes 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

e 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 

amb identificació del proveïdor, el número de 
t, 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 



 

 

Sisè. Fixar que la justificació de les despeses obj
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, 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
electrònica de Dipsalut.
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Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el 
beneficiari hagi realitzat l’activitat. 

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. 
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ecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

 

Annex 9.1.1 

Núm. 
expedient  

Ajuntament CIF 

2016/2291 Camprodon P1704300A 
Inclusió social d'infants i adolescents en 

2016/2358 Olot P1712100E Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

2016/2362 Puigcerdà P1715000D 
Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 

2016/2365 Girona P1708500B 

2016/2366 Calonge P1703800A 
mercat laboral per a majors de 45 anys. 
Primer dispositiu: formació en ajudant de 

 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Projecte / Programa / Activitat 
Base 

Subvencionab
le corregida 

Atorgat 

Inclusió social d'infants i adolescents en 
situació de risc social 

5.000,00 € 5.000,00 

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) 5.000,00 € 5.000,00 

Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 
Puigcerdà 2016 

11.812,79 € 5.000,00 

Programa Espai Jove Taialà 15.000,00 € 5.000,00 

Programa REACTIVAT. Integració al 
mercat laboral per a majors de 45 anys. 
Primer dispositiu: formació en ajudant de 

cuina per a dones majors de 45 anys 

2.060,00 € 2.060,00 
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Atorgat  

% atorgat / 
base 

subvencion
able 

Conceptes no 
subvencionables  

5.000,00 € 100,00% 
  

5.000,00 € 100,00% 
  

5.000,00 € 42,33% 
  

5.000,00 € 33,33% 
  

2.060,00 € 100,00% 

  



 

 

 

Annex 9.1.2. 

Nº Expedient Ajuntament CIF 

2016/2363 Ripoll P1715600A 

2016/2364 Alp P1700600H 
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Projecte / Programa / Activitat Import sol·licitat 

Inclusió social d'infants i 
adolescents en situació de risc 
social: cap nen/a sense llibres i 

material escolar a Ripoll 

2.800,00 € 

D'acord amb el punt 1 de la convocatòria queden 
exclosos els que hagin obtingut subvenció en la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 

Atenció Social Integradora 5.000,00 € 

D'acord amb el punt 1 de la
exclosos els que hagin obtingut subvenció en la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 
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Motiu 

D'acord amb el punt 1 de la convocatòria queden 
exclosos els que hagin obtingut subvenció en la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 

72 de 15 d'abril de 2016 

D'acord amb el punt 1 de la convocatòria queden 
exclosos els que hagin obtingut subvenció en la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 

72 de 15 d'abril de 2016 



 

 

 
9.2. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions de 
subvencions als Consells 
demarcació de Girona per a la realització de projec te d’atenció social 
(ASCC) 
 
El Consell Rector de Dipsalut
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores 
i la convocatòria de subvencions als consells comarcals i consorcis de benestar 
social de la demarcació de Girona per a l
( bases publicadesBOP número 176, de 14 de setembre de 2016 i BOP núm. 
183, de 23 de setembre de 2016).
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 de
presentar sol·licituds finalitzava el 30 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
social  que informa que en l’annex 1 del mateix q
presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol
amb el barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores 
d’aquesta  
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’est
en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions de subvencions als Consells 
Comarcals i Consorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la 
realització de projecte d’atenció social (ASCC), aprova per unanimitat l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
consells comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona 
per a la realització de projectes d’atenció social.
 
Segon. Comprometre la despesa d’import total de cent trenta mil euros 
(130.000,00 €) segons el detall següent:
 
Aplicació 
pressupostària 

 

6/3110/46500 Programa 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

9.2. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions de 
subvencions als Consells Comarcals i Consorcis de benestar social de la 
demarcació de Girona per a la realització de projec te d’atenció social 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir 
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores 
i la convocatòria de subvencions als consells comarcals i consorcis de benestar 
social de la demarcació de Girona per a la realització de projectes d’atenció social 
( bases publicadesBOP número 176, de 14 de setembre de 2016 i BOP núm. 
183, de 23 de setembre de 2016). 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 de desembre de 2015 el 30 d’agost de 2016 i que el termini per 
presentar sol·licituds finalitzava el 30 de setembre de 2016.  

Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol
amb el barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’est
en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

nt de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions de subvencions als Consells 
Comarcals i Consorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la 

tzació de projecte d’atenció social (ASCC), aprova per unanimitat l’adopció 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
consells comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona 

la realització de projectes d’atenció social. 

Comprometre la despesa d’import total de cent trenta mil euros 
segons el detall següent: 

 Import inicial a 
la convocatòria 

Import amb 
redistribució

Programa 65.000 € 77.500,00 
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9.2. Proposta de resolució de la convocatòria de su bvencions de 
Comarcals i Consorcis de benestar social de la 

demarcació de Girona per a la realització de projec te d’atenció social 

, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir 
lloc el dia 6 de setembre de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores 
i la convocatòria de subvencions als consells comarcals i consorcis de benestar 

a realització de projectes d’atenció social 
( bases publicadesBOP número 176, de 14 de setembre de 2016 i BOP núm. 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar-se dins el 
desembre de 2015 el 30 d’agost de 2016 i que el termini per 

Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
ue  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord 
amb el barem que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
de Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions de subvencions als Consells 
Comarcals i Consorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la 

tzació de projecte d’atenció social (ASCC), aprova per unanimitat l’adopció 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions als 
consells comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona 

Comprometre la despesa d’import total de cent trenta mil euros 

Import amb 
redistribució 

Diferència 

77.500,00 € + 12.500 



 

 

supramunicipal 
per a projectes 
d’acció social

6/3110/46700 Programa 
consorcis per a 
projectes 
d’acció social

 
Així mateix s’aprova autoritzar i cancel·lar la 
el detall anterior 
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplic
 
Quart. 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 dis
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència. 
 
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el 
beneficiari hagi realitzat l’activitat.
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recur
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut
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supramunicipal 
per a projectes 
d’acció social 
Programa 
consorcis per a 
projectes 
d’acció social 

65.000 € 52.500,00 

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

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el 
beneficiari hagi realitzat l’activitat. 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recur
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler) ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut 
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€ 

52.500,00 € -12.500 € 

corresponent despesa d’acord amb 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

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 

ponible 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 

tificació 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 

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.2.1.  

Núm. 
expedient 

Nom de l'ens CIF 

2016/2292 
Consorci de Benestar 

Social del Ripollès 
Q1700626C

2016/2337 
Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà 
P6700008C

2016/2367 
Consorci d'Acció Social 

de la Garrotxa 
P6700012E

2016/2368 
Consell Comarcal del 

Baix Empordà 
P6700009A

2016/2369 
Consell Comarcal de la 

Selva 
P6700002F

2016/2370 
Consell Comarcal del Pla 

de l'Estany 
P6700010I

2016/2406 Consorci Gironès Salt Q1700548I
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Projecte / Programa / Activitat 
Base 

subvenciona
ble 

Atorgat final

Q1700626C 

Serveis d'atenció diürna dels municipis 
de Campdevànol, Camprodon, Ribes de 

Freser, Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses 

62.433,96 16.250,00

P6700008C 
Projecte cuidem-nos! Xarxa de grups de 
suport per a famílies amb persones amb 

dependència a l'Alt Empordà 
76.123,00 20.625,00

P6700012E Servei de veïnatge i convivència 25.543,02 20.000,00

P6700009A 
Programa de cessió d'ajudes tècniques 

per a persones amb dependència 
36.000,00 20.625,00

P6700002F 
Accions d'inclusió i ciutadania a la 

comarca de la Selva 
68.896,06 16.250,00

P6700010I 
Intervenció integral a famílies en situació 

de vulnerabilitat psicosocial 
28.650,96 20.000,00

Q1700548I Aules instrumentals 32.797,59 16.250,00
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Atorgat final  

% atorgat / 
base 

subvencion
able 

Conceptes no 
subvencionab

le 

16.250,00 

26,03% 

 Despeses 
diverses 
(material 
transport…)  

20.625,00 
27,09%   

20.000,00 
78,30%   

20.625,00 

57,29% 

 Un auxiliar 
administratiu 
75% + lloguer 
del local 

16.250,00 
23,59% 

 Altres 
accions, altres 
activitats 

20.000,00 
69,81% 

16.250,00 49,55%   



 

 

9.3. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions als 
ajuntaments i entitats sense ànims de lucre de la d emarcació de girona per 
a la realització de projectes de cooperació interna cional (COOP)
 

Amb data 14 de setembre de 2016, Dipsalut, mitjançant 
Girona núm. 176, va fer pública l’aprovació de les Bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional
de setembre de 2016 (BOP núm. 183), es va publicar la corresponent convocatòria.
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 de desembre de 2015 el 30 d’octubre de 2016 i que el te
presentar sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016, de la cap del Servei d’Acció 
Social que informa que en l’annex 1 els beneficiaris han presentat  les sol·licituds 
dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han 
valorat les sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladoresi que en 
l’annex 2 figuren les sol·licituds desestimades.
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitat
ànims de lucre de la demarcació de girona per a la realització de projectes de 
cooperació internacional (COOP), aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres municipals de formació d’adults que es detallen.
 
Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, pels 
motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import total de setanta
(75.000,00 €)  i redistribuir el cr
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció

6/3110 /48004 
 

Programa ONL solidàries 
i de cooperació al 
desenvolupament 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions als 
ajuntaments i entitats sense ànims de lucre de la d emarcació de girona per 
a la realització de projectes de cooperació interna cional (COOP)

Amb data 14 de setembre de 2016, Dipsalut, mitjançant la publicació al BOP de 
Girona núm. 176, va fer pública l’aprovació de les Bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional
de setembre de 2016 (BOP núm. 183), es va publicar la corresponent convocatòria.

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 de desembre de 2015 el 30 d’octubre de 2016 i que el te
presentar sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016.  

Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016, de la cap del Servei d’Acció 
Social que informa que en l’annex 1 els beneficiaris han presentat  les sol·licituds 

’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han 
valorat les sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladoresi que en 
l’annex 2 figuren les sol·licituds desestimades. 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitat
ànims de lucre de la demarcació de girona per a la realització de projectes de 
cooperació internacional (COOP), aprova per unanimitat l’adopció del següent

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres municipals de formació d’adults que es detallen. 

Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, pels 
motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa d’import total de setanta
€)  i redistribuir el crèdit previst en la convocatòria 

Descripció Import inicial 
convocatòria 

Import amb 
redistribució

Programa ONL solidàries 
i de cooperació al 
desenvolupament  

65.000,00 € 67.315.38 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions als 
ajuntaments i entitats sense ànims de lucre de la d emarcació de girona per 
a la realització de projectes de cooperació interna cional (COOP)  

la publicació al BOP de 
Girona núm. 176, va fer pública l’aprovació de les Bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional. Amb data 23 
de setembre de 2016 (BOP núm. 183), es va publicar la corresponent convocatòria. 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar-se dins el 
període entre l’1 de desembre de 2015 el 30 d’octubre de 2016 i que el termini per 

Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016, de la cap del Servei d’Acció 
Social que informa que en l’annex 1 els beneficiaris han presentat  les sol·licituds 

’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han 
valorat les sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladoresi que en 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la Comissió 
Qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la Comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats sense 
ànims de lucre de la demarcació de girona per a la realització de projectes de 
cooperació internacional (COOP), aprova per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 

Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, pels 

Comprometre la despesa d’import total de setanta-cinc mil euros 
èdit previst en la convocatòria segons el detall 

Import amb 
redistribució 

Diferència 

67.315.38 € + 2.315,38 
€ 



 

 

6/3110/46203 
Programa municipal de 
solidaritat, pau i 
desenvolupament 

 
Així mateix s’aprova 
detall anterior. 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten 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 dis
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
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 dia 30 de novembre de 2016, 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
electrònica de Dipsalut.
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Programa municipal de 
solidaritat, pau i 
desenvolupament  

10.000,00 € 7.684,62

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

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

fixades per a la seva aplicació. 

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
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 
hagi realitzat l’activitat. 

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. 
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7.684,62   -2.315,38 
€ 

autoritzar i cancel·lar la corresponent despesa d’acord amb el 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

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 

ponible 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 

tificació 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 

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.3.1. 
 

Ajuntament/entitat CIF Nº 
Expedient  Projecte / P

Associació Xangara G17811944 2016/2285 Gurué

Associació 
Bantandicori G17890724 2016/2293 Projecte C.R. Kandia 

ONG DAGUA G17941261 2016/2294 

Dret a l'educació per infants de 
primària d'alt risc social i 

escassos recursos del barri Lleras 
de Buenaventura i alimentació i 
control de salut per a 35 nens/es 
més desfavorits, amb enfocament 

GERD G17580945 2016/2329 
Programa Integral Atenció 

Especial per a persones amb 
discapacitat d'Aguacatán

  

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Projecte / P rograma / Activitat 
Import 

Sol·licitat 
a Dipsalut  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final  

Gurué-Estudis secundaris i 
universitaris 

6.979,40 6.979,40 € 4.055,77

Projecte C.R. Kandia  6.154,00 € 15.771,00 € 3.842,31

Dret a l'educació per infants de 
primària d'alt risc social i 

escassos recursos del barri Lleras 
Buenaventura i alimentació i 

control de salut per a 35 nens/es 
més desfavorits, amb enfocament 

de gènere 

4.000,00 € 30.911,00 € 3.842,31

Programa Integral Atenció 
Especial per a persones amb 

discapacitat d'Aguacatán 

18.000,00 
€ 

47.125,00 € 4.696,15

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 29 

Atorgat 
 

Conceptes no 
subvencionables  

% atorgat/base 
subvencionable  

4.055,77   58,11% 

3.842,31   24,36% 

3.842,31   12,43% 

4.696,15   9,97% 



 

 

Ajuntament/entitat CIF Nº 
Expedient  Projecte / Programa / Activitat

Amics de 
Boulembou G17927674 2016/2330 

Bomba solar per extreure aigua 
del pou de reg de l'horta de 

Associació Coumba 
Kande G55082812 2016/2332 

Enfortiment del sistema educatiu a 
Sinthiang Souma

millora de l'infraestructura 
educativa i el seguiment dels 

ACAPS Girona G17985201 2016/2333 Vacances en Pau per a infants 

Associació pel 
desenvolupament 
del Riu Senegal 

G55005953 2016/2335 
Construcció i equipament d'una 

biblioteca per l'Institut de 
batxillerat de Thille Boubacar
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Projecte / Programa / Activitat  
Import 

Sol·licitat 
a Dipsalut  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final  

Bomba solar per extreure aigua 
del pou de reg de l'horta de 

Boulembou 
8.000,00 € 8.209,35 € 3.842,31

Enfortiment del sistema educatiu a 
Sinthiang Souma mitjançant la 

millora de l'infraestructura 
educativa i el seguiment dels 

alumnes 

6.114,00 € 31.720,00 € 4.696,15

Vacances en Pau per a infants 
sahrauís 2016 

2.800,00 € 5.670,00 € 2.800,00

Construcció i equipament d'una 
biblioteca per l'Institut de 

batxillerat de Thille Boubacar 

13.000,00 
€ 15.000,00 € 4.269,23
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Atorgat 
 

Conceptes no 
subvencionables  

% atorgat/base 
subvencionable  

3.842,31   46,80% 

4.696,15   14,81% 

2.800,00 

Despeses de 
transport 

(desplaçament 
bus) superior al 

10% del 
pressupost total 

(30,00 €) 

49,38% 

4.269,23   28,46% 



 

 

Ajuntament/entitat CIF Nº 
Expedient  

Projecte / Programa / 

Agermanament Perú  G17646548 2016/2336 

Enfortiment de la dona i la 
comunitat: la xarxa de 

menjadors infantils com a 
estratègia de participació 

comunitària i lluita contra les 
desigualtats socials

Associació 
socioeducativa 

Nousol 
G17989781 2016/2343 

Projecte coorporatiu de 
sensibilització en controls 
perinatals a l'Atles Mitjà

Innovació i 
desenvolupament 

per un eix 
multicultural 

G17860685 2016/2344 Transport escolar a la comuna 
rural de Beni Darkoul

Soarpal.- Solidaritat 
Arbúcies-

Palacagüina 
G17417361 2016/2345 

Remodelació i ampliació de les 
instal·lacions fundarpal.

projecte complementari 2016

Fundació Pascual i 
Prats G17729286 2016/2347 Maternitat de Flabougoula
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Import 
Sol·licitat 
a Dipsalut  

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final  subvencionables

Enfortiment de la dona i la 
comunitat: la xarxa de 

menjadors infantils com a 
estratègia de participació 

comunitària i lluita contra les 
desigualtats socials 

16.000,00 
€ 

23.000,00 € 4.269,23 

Projecte coorporatiu de 
sensibilització en controls 
perinatals a l'Atles Mitjà 

2.600,00 € 13.895,00 € 2.600,00 

Transport escolar a la comuna 
rural de Beni Darkoul 

8.000,00 € 11.000,00 € 4.269,23 

Remodelació i ampliació de les 
instal·lacions fundarpal.- 

projecte complementari 2016 
7.150,00 € 8.093,00 € 4.269,23 

Maternitat de Flabougoula- 
Mali 3.000,00 € 3.707,00 € 3.000,00 
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Conceptes no 
subvencionables  

% atorgat/base 
subvencionable 

  18,56% 

  18,71% 

  38,81% 

Viatges i estades 
superiors al 10% 
del pressupost 
total (37,00  €) 

52,75% 

  80,93% 



 

 

Ajuntament/entitat CIF Nº 
Expedient  Projecte / Programa / Activitat

Fundació Sol solidari  G17993296 2016/2352 Electrificació solar a escoles de 

Ajuntament de les 
Preses P1714800H 2016/2353 Reconstrucció d'un hospital a 

Associació Casal 
dels infants per a 

acció social 
G08828998 2016/2356 

Prodima: Promoció dels drets i 
igualtat de les mares a barris 

periurbans de Tànger

Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D 2016/2357 

Desenvolupament de la salut 
materna i neonatal de la zona de 

Associació Catalana 
d'enginyeria Sense 

Fronteres 
G60910528 2016/2374 

Reforç institucional i promoció 
social per l'aplicació de les 

energies renovables (Fase II)

Fundació Vicente 
Ferrer G09326745 2016/2378 

Millora en l'accés a una 
secundaria pública de qualitat 
fomentant l'equitat de gènere a 
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Projecte / Programa / Activitat  
Import 

Sol·licitat a 
Dipsalut 

Base 
Subvencionable  

Atorgat 
final  

Electrificació solar a escoles de 
Burkina Faso 

7.500,00 € 15.150,00 € 4.482,69

Reconstrucció d'un hospital a 
sala  

6.500,00 € 15.762,92 € 3.842,31

Prodima: Promoció dels drets i 
igualtat de les mares a barris 

periurbans de Tànger 
8.741,00 € 67.551,16 € 4.269,23

Desenvolupament de la salut 
materna i neonatal de la zona de 

North Wollo 
10.000,00 € 10.000,00 € 3.842,31

Reforç institucional i promoció 
social per l'aplicació de les 

energies renovables (Fase II) 
8.973,00 € 57.275,44 € 4.269,23

Millora en l'accés a una 
secundaria pública de qualitat 
fomentant l'equitat de gènere a 

Kadiri 

10.000,00 € 132.429,62 € 3.842,31
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Atorgat 
 

Conceptes no 
subvencionables 

% atorgat/base 
subvencionable  

4.482,69   29,59% 

3.842,31   24,38% 

4.269,23   6,32% 

3.842,31   38,42% 

4.269,23   7,45% 

3.842,31   2,90% 



 

 

Annex 9.3.2. 
 

Ajuntament/entitat CIF Nº Expedient 
general 

Educadors Catalans 
amb Amèrica Llatina 

(Educal) 
G17809013 2016/2295

Associació Nuevos 
Caminos-Nous Camins G08737447 2016/2338

Fundació Nzuri Daima G55146195 2016/2346

Fundació Privada 
Utopia G17933730 2016/2350

Setem G59523910 2016/2351

Fundació Plataforma 
Educativa G17425224 2016/2355

Solidaritat, Educació, 
Desenvolupament G80547565 2016/2375
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Nº Expedient 
general  Projecte / Programa / Activitat 

Import 
Sol·licitat a 

Dipsalut 

2016/2295 Menjador social a Alto Hospicio  1.000,00 € 

2016/2338 
Sanejament bàsic a través de la 

construcció de latrines en comunitats 
rurals de Sabana Yegua  

9.847,42 € 

2016/2346 El sueño del Coro Safari "Joy's Miracle" 10.000,00 € 

2016/2350 Bicicletes per a l'Educació al Senegal 4.752,00 € 

2016/2351 Intervenció social voluntària al sud 3.139,00 € 

2016/2355 
Intercanvi entre Marroc i Girona dins del 

marc del projecte de cooperació 
internacional Incuba-Fez 

5.995,00 € 

2016/2375 
Capacitació per assolir la reinserció social 
i econòmica dels reclusos de la presó de 

Toamasina 
9.633,57 € 
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Motius de desestimació 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 

Per no obtenir la puntuació mínima 
de 90 punts d'acord amb el punt 

7è. de les bases reguladores de la 
subvenció 



 

 

9.4. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions a ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament d’act ivitats de promoció de 
la Salut (Pm07) 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
finançament d’activitats de promoció de la salut (BOP número 151, de 9 de d’
de 2016 i BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016).
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
el període que va de l’1 de d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016 i que el 
termini per presentar sol·licitud
 
Els ajuntaments sol·licitants han signat la declaració responsable que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social, d'acord amb 
l'article 18.3 de l'Ordenança general de subv
 
Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016 de la tècnica de l’àrea de 
Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, que informa que els 
beneficiaris que figuren a  l’annex 1 han presentat  les sol·licit
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les 
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció i 
que en l’annex 2 hi ha incloses les sol·licituds desestimades.
 
D’acord amb el punt 10de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formular
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convoc
de Girona per al finançament d’activitats de promoció de la Salut (Pm07), aprova 
per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses de projectes de 
promoció de la salut que es detallen
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de l’ajuntament que consta a l’annex II, pels 
motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa, d’import dos cents noranta mil euros 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
hàbits saludables del pressupost d’enguany.
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions a ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament d’act ivitats de promoció de 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
finançament d’activitats de promoció de la salut (BOP número 151, de 9 de d’
de 2016 i BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016). 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
el període que va de l’1 de d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016 i que el 
termini per presentar sol·licituds finalitzava el 28 de setembre de 2016. 

Els ajuntaments sol·licitants han signat la declaració responsable que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social, d'acord amb 
l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016 de la tècnica de l’àrea de 
Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, que informa que els 
beneficiaris que figuren a  l’annex 1 han presentat  les sol·licit
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les 
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció i 
que en l’annex 2 hi ha incloses les sol·licituds desestimades. 

punt 10de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació 
de Girona per al finançament d’activitats de promoció de la Salut (Pm07), aprova 
per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
juntaments de la demarcació de Girona per a les despeses de projectes de 

promoció de la salut que es detallen. 

. Desestimar les sol·licituds de l’ajuntament que consta a l’annex II, pels 
motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa, d’import dos cents noranta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46204 Programa econòmic 

del pressupost d’enguany. 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions a ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament d’act ivitats de promoció de 

2016/08, que va tenir 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
finançament d’activitats de promoció de la salut (BOP número 151, de 9 de d’agost 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins 
el període que va de l’1 de d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016 i que el 

s finalitzava el 28 de setembre de 2016.  

Els ajuntaments sol·licitants han signat la declaració responsable que es troben al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social, d'acord amb 

encions de la Diputació de Girona. 

Vist l’informe tècnic de data 2 de novembre de 2016 de la tècnica de l’àrea de 
Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, que informa que els 
beneficiaris que figuren a  l’annex 1 han presentat  les sol·licituds dins termini, 
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les 
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció i 

punt 10de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 

à la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
atòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació 

de Girona per al finançament d’activitats de promoció de la Salut (Pm07), aprova 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions a 
juntaments de la demarcació de Girona per a les despeses de projectes de 

. Desestimar les sol·licituds de l’ajuntament que consta a l’annex II, pels 

Comprometre la despesa, d’import dos cents noranta mil euros (200.000,00 
Programa econòmic 



 

 

 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un me
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 vi
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 d
d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una 
relació classificada de despeses 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència. 
 
Sisè. Fixar que el termini de justificació de les despeses objecte de la subvenció 
s’haurà finalitza el dia 
l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut
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Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un me
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que el termini de justificació de les despeses objecte de la subvenció 
s’haurà finalitza el dia 25 de gener de 2017, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

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 
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Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
gent 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 

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

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 

Fixar que el termini de justificació de les despeses objecte de la subvenció 
25 de gener de 2017, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que 
Tauler), ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.4.1 
 

Nº Expedient 
Gral. Absis Ajuntament CIF 

2016/1897 Palafrugell P1712400I

2016/2099 Albanyà P1700300E

2016/2297 Alp P1700600H

2016/2324 Amer P1700700F

2016/2321 Anglès P1700800D

2016/2243 Arbúcies P1700900B

2016/2137 
Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F
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 Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 
Atorgat final 

atorgat/bas

subvencion
able

P1712400I 

Projecte de 
Promoció de la 

Salut - Punt Jove 
de Salut 

15.880,16 € 10.347,16 65,16%

P1700300E Tallers de memòria 800,00 € 717,38 89,67%

P1700600H Alp-Esport 3.300,00 € 996,37 30,19%

P1700700F 

Curs d'exercicis 
físics adreçat a la 
població de gent 

gran 

3.158,35 € 1.510,50 47,83%

P1700800D Curset de natació 11.379,60 € 3.968,39 34,87%

P1700900B 
Activitats físiques 
per promoció de la 

salut 
28.080,00 € 7.833,84 27,90%

P1701200F 
Foment de 

polítiques de salut i 
qualitat de vida a 

2.736,50 € 1.090,62 39,85%
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% 
atorgat/bas

e 
subvencion

able 

Conceptes no 
subvencionables 

65,16% 

Formacions en 
habilitats per a 

professionals i per 
a joves : 600€. 

Despeses excloses 
Base 4a. 

89,67%  

30,19% 
consum de fruita: 

912,46€. Despeses 
no incloses 

47,83%  

34,87%  

27,90% 

material nou i de 
reposició: 

(colxonetes, 
terabants, 
fitballs…). 

Despeses excloses 
Base 4a. 

39,85%  



 

 

2016/1946 Bàscara P1701800C

2016/2271 Begur P1701400B

2016/2301 Bellcaire d'Empordà P1702100G

2016/2268 Besalú P1702200E

2016/1879 Bescanó P1702300C

2016/2222 Bisbal d'Empordà, la P1702500H

2016/2042 Biure P1724900D

2016/2246 Blanes P1702600F

2016/1898 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D
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Avinyonet 

P1701800C 

Jubilus 
Gerontologia, curs 

de gimnàstica física 
de manteniment 

amb fisioterapeuta 
titulat 

1.882,50 € 996,37 52,93%

P1701400B Tallers de memòria 2.065,00 € 996,37 48,25%

P1702100G 
Promoció salut 

2016 
4.551,09 € 1.224,33 26,90%

P1702200E 
Activitats per a la 
gent gran i Aula 

d'Adults 
11.150,00 € 4.443,80 39,85%

P1702300C 
Cursos i tallers 
Bescanó 2016-

2017 
17.570,44 € 5.602,12 31,88%

P1702500H Punt Jove de Salut 4.331,00 € 2.114,48 48,82%

P1724900D 
Gimnàstica suau - 
estiraments i tallers 

de memòria 
3.110,00 € 1.115,53 35,87%

P1702600F 
Programa de 
prevenció del 

consum de drogues 
2.730,00 € 996,37 36,50%

P1703200D 
Gimnàstica: treball 
corporal conscient 

2.090,00 € 996,37 47,67%
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52,93%  

48,25%  

26,90%  

39,85%  

31,88% 

Parc de Salut: 
5426,85. Despeses 

no incloses. 
Inversió 

48,82%  

35,87%  

36,50%  

47,67%  



 

 

2016/1967 Bolvir P1702700D

2016/2278 Bordils P1702800B

2016/2043 Borrassà P1702900J

2016/2303 Breda P1703000H

2016/1966 Brunyola P1703100F

2016/2269 Cabanes P1703300B

2016/1894 Cadaqués P1703500G

2016/2044 Camós P1703900I

2016/2281 Campdevànol P1704000G

2016/2326 Campllong P1704200C

2016/2264 Camprodon P1704300A

2016/2322 Cantallops P1704500F
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P1702700D Aquagym 1.400,00 € 996,37 71,17%

P1702800B 
Accions Promoció 

de la Salut a 
Bordils 

1.050,40 € 836,95 79,68%

P1702900J Borrassà mou-te! 2.000,00 € 996,37 49,82%

P1703000H 
PaP programa 
d'atenció a les 

persones 
12.000,00 € 3.826,05 31,88%

P1703100F Taller de memòria 1.530,00 € 996,37 65,12%

P1703300B 
Suport per a la gent 

gran 
1.615,70 € 996,37 61,67%

P1703500G 
Programa d'atenció 

i prevenció a la 
dependència 

800,00 € 637,68 79,71%

P1703900I 
Gimnàstica física 
de manteniment 

3.428,04 € 1.229,61 35,87%

P1704000G 
Jornades 
esportives 750,00 € 597,82 79,71%

P1704200C 

Programa de 
promoció de la 
salut mitjançant 
l'activitat física 

3.000,00 € 1.076,08 35,87%

P1704300A L'esport a la vida 9.107,73 € 3.629,86 39,85%

P1704500F 
Promoció de la 

salut 
1.700,00 € 996,37 58,61%
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71,17%  

79,68%  

49,82%  

31,88%  

65,12%  

61,67%  

79,71%  

35,87%  

79,71%  

35,87%  

39,85%  

58,61% 
material i equip de 
música: 200,00€. 

Despeses no 



 

 

2016/2079 Capmany P1704600D

2016/2315 Cassà de la Selva P1704900H

2016/2307 Castelló d’Empúries P1705200B

2016/2304 Castell-Platja d'Aro P1705300J

2016/2305 Cellera de ter, la P1720100E

2016/2306 Celrà P1705400H
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P1704600D 
Gimnàstica per la 

gent gran 
288,00 € 258,26 89,67%

P1704900H 

Projecte de 
promoció de la 

salut a Cassa de la 
Selva 

1.121,00 € 781,85 69,75%

P1705200B 

Activitats de 
promoció i 

divulgació de la 
salut 

8.059,31 € 2.248,41 27,90%

P1705300J 

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

s'Agaró 

36.929,53 € 9.963,67 26,98%

P1720100E Posa't en forma 21.673,44 € 8.637,88 39,85%

P1705400H 
Oficina Municipal 

d'Atenció a les 
Persones 

35.045,84 € 9.963,67 28,43%
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incloses 

89,67%  

69,75% 

Adquisició buffs de 
suport: 320,65€; 

adquisició d'aigua 
per a la campanya 
contra alcoholisme 
de la festa major: 

132,00€. Despeses 
excloses Base 4a 

27,90% 
Altres: 1046,65 

No es pot valorar 

26,98%  

39,85% 

altaveu per a les 
activitats de 

manteniment i 
funcional: 343,41€; 
material esportiu: 

261,68€. Despeses 
no incloses. Base 

4a. 

28,43%  



 

 

2016/2096 Cervià de Ter P1705500E

2016/1982 Colera P1705900G

2016/2031 Cornellà del Terri P1706100C

2016/2032 Darnius P1706500D

2016/1899 Escala, l' P1706800H

2016/2288 Espinelves P1706900F

2016/1943 Far d'Empordà, el P1700500J

2016/2325 Figueres P1707200J

2016/2124 Flaçà P1707300H
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P1705500E 
Promoció de la 

salut en el temps 
lliure 

1.100,00 € 986,40 89,67%

P1705900G 

Setmana saludable, 
taller de gimnàs i 
memòria per la 

gent gran  

2.546,00 € 996,37 39,13%

P1706100C 

Activitats de 
promoció de la 

salut per les 
persones majors de 

65 anys 

4.594,96 € 1.465,05 31,88%

P1706500D Taller de memòria i 
de gimnàs 

800,00 € 717,38 89,67%

P1706800H 

Estimulació de les 
capacitats mentals 

de les persones 
grans de l'Escala 

1.916,67 € 996,37 51,98%

P1706900F 
Taller de memòria 

2016 
4.500,00 € 1.614,11 35,87%

P1700500J 

Promoció de la 
salut i d'hàbits 

saludables, tallers 
de memòria i 

gimnàstica per a la 
gent gran 

2.600,00 € 1.165,75 44,84%

P1707200J 

Programa 
municipal 
d'activitats 

esportives i de salut 

22.605,00 € 5.630,72 24,91%

P1707300H 
Gimnàstica 
terapèutica 

2.871,64 € 1.030,03 35,87%
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89,67%  

39,13%  

31,88%  

89,67%  

51,98%  

35,87%  

44,84%  

24,91%  

35,87%  



 

 

2017/2328 Fontcoberta P1707600A

2016/2224 Forallac P1725000B

2016/2242 Fornells de la Selva P1707800G

2016/2029 Fortià P1707900E

2016/2057 Hostalric P1708900D

2016/2046 Jafre P1709100J

2016/2100 Jonquera, la P1709300F

2016/1893 Juià P1709400D

2016/1865 Lladó P1709500A

2016/1866 Llambilles P1709700G
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P1707600A 
Activitats de 

promoció de la 
salut 

1.523,45 € 996,37 65,40%

P1725000B 
Activitat física per a 

la gent gran 
6.140,08 € 1.957,69 31,88%

P1707800G 

Programa per la 
promoció i 

manteniment de la 
salut física per 

majors de 65 anys 

6.262,08 € 2.495,73 39,85%

P1707900E 
Tallers de 

gimnàstica per a 
gent gran 

800,00 € 717,38 89,67%

P1708900D 
Gimnàstica dolça 

gent gran 
1.332,00 € 996,37 74,80%

P1709100J Taller de memòria 1.710,00 € 996,37 58,27%

P1709300F 
Fomentem la salut 

2016 
10.688,40 € 4.259,83 39,85%

P1709400D Manteniment físic 2.138,94 € 996,37 46,58%

P1709500A 
Tallers de memòria 
d'estiu i primavera  

800,00 € 717,38 89,67%

P1709700G 
Activitats per a la 
promoció de la 

salut 
10.534,05 € 3.778,48 35,87%
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65,40% 

Material necessari 
per la 

microgimnàstica: 
958,40€. Despeses 
no incloses. Base 

4a 

31,88%  

39,85%  

89,67%  

74,80%  

58,27%  

39,85%  

46,58%  

89,67%  

35,87% 

material esportiu 
(pilotes medicinals): 

65,95. Despeses 
excloses Base 4a 



 

 

2016/2283 Lloret de Mar P1710200E

2016/2276 Maçanet de la Selva P1710900J

2016/2273 Maià de Montcal P1711000H

2016/2263 Masarac P1710600F

2016/1980 Navata P1711800A

2016/2262 Olot P1712100E

2016/1978 Palamós P1712500F

2016/2045 
Palau de Santa 
Eulàlia 

P1712600D

2016/2223 Palau-sator P1712900H

2016/2205 Palau-saverdera P1712700B
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P1710200E 
#l3 itineraris 

individuals inclusius 
57.244,00 € 9.963,67 17,41%

P1710900J 

Projecte de 
promoció de la 

salut i la qualitat de 
vida dels 

maçanetencs i 
maçanatenques 

16.708,71 € 4.661,44 27,90%

P1711000H 
Ser actiu, sentir-se 

viu 
1.684,00 € 996,37 59,17%

P1710600F 
Tallers de memòria 

2016 
800,00 € 717,38 89,67%

P1711800A 

Activitats de 
promoció de la 
salut dirigides a 

persones adultes i 
de la tercera edat 

3.318,56 € 1.190,34 35,87%

P1712100E Olot fa salut 40.305,20 € 9.963,67 24,72%

P1712500F 
Promoció d'hàbits 

saludables 
16.773,60 € 7.019,32 41,85%

P1712600D 
Taller gimnàstica 

adaptada 
800,00 € 717,38 89,67%

P1712900H 
Taller de memòria i 
curs de gimnàstica 

3.688,05 € 1.653,59 44,84%

P1712700B 
Tallers de memòria 
i alfabetització per 

a la gent gran 
1.100,00 € 986,40 89,67%
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17,41%  

27,90%  

59,17%  

89,67%  

35,87%  

24,72%  

41,85%  

89,67%  

44,84%  

89,67%  



 

 

2016/2120 Palol de Revadit P1713100D

2016/1942 Pau P1713600C

2016/2122 Peralada P1714000E

2016/2266 Pontós P1714500D

2016/1945 Porqueres P1714600B

2016/2221 Preses, les P1714800H

2016/2313 Puigcerdà P1715000D

2016/2272 Quart P1715100B
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P1713100D 
Gimnàstica de 

manteniment per a 
la gent gran 

3.357,00 € 1.204,13 35,87%

P1713600C 
Activitat de 

promoció de la 
salut 

1.640,00 € 996,37 60,75%

P1714000E 

Tallers de memòria 
i gimnàstica per a 

la gent gran a 
Peralada i Vilanova 

de la Muga 

4.060,00 € 1.941,72 47,83%

P1714500D 
Promoció hàbits 

saludables 
504,00 € 451,95 89,67%

P1714600B 
Actuacions 

promoció de la 
salut 2016 

2.605,54 € 1.038,43 39,85%

P1714800H 

Les Preses per la 
promoció de la 

salut i qualitat de 
vida dels seus 

ciutadans 

990,00 € 789,12 79,71%

P1715000D 
Programa de 

promoció de la 
salut a Puigcerdà 

11.595,58 € 4.043,71 34,87%

P1715100B 

Tallers i cursos 
gent gran: 

fisioteràpia, 
gimnàstica de 

3.000,00 € 996,37 33,21%
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35,87%  

60,75%  

47,83%  

89,67%  

39,85% 

Placa 
commemorativa 
d'homenatge: 

493,68. Despeses 
no incloses Base 

4a 

79,71%  

34,87% 

Fruita Dream 
Runners Gent Gran 

95; Sou Tècnic 
d'Esport : 

17.190,92€. 
Despeses no 

incloses Base 4a 

33,21%  



 

 

2016/2206 Queralbs P1704700B

2016/1895 Regencós P1715300H

2016/2121 Riells i Viabrea P1715500C

2016/2327 Ripoll P1715600A

2016/2245 Riudaura P1715800G

2016/2316 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E

2016/2289 Salt P1716400E

2016/1944 
Sant Climent 
Sescebes 

P1716700H

2016/2320 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

P1716900D

2016/1930 Sant Gregori P1717300F

2016/2277 Sant Hilari Sacalm P1717400D
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manteniment 

P1704700B 
El nom de les 

cases de Queralbs. 
Taller de memòria 

1.445,23 € 996,37 68,94%

P1715300H 
Posa't en forma per 

a una vida més 
saludable 

1.946,50 € 996,37 51,19%

P1715500C Tallers de memòria 1.200,00 € 956,51 79,71%

P1715600A 
Programa de 

promoció de la 
salut 

1.750,00 € 896,73 51,24%

P1715800G 

Taller de memòria i 
xerrades de 

promoció de la 
salut 

993,19 € 791,86 79,73%

P1715900E 
Fem salut a 
Riudellots 

5.396,14 € 3.010,86 55,80%

P1716400E 
Salt saludable + pla 

de salut jove 
23.017,47 € 6.880,16 29,89%

P1716700H 
Taller de memòria 

per a gent gran 
800,00 € 717,38 89,67%

P1716900D 
Activitats esbart 

dansaire Montsoriu 
i colla del Tirabou 

5.143,79 € 1.845,04 35,87%

P1717300F Fem salut 2016 7.050,00 € 2.247,80 31,88%

P1717400D Territori 100% salut 1.800,00 € 996,37 55,35%
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68,94%  

51,19%  

79,71%  

51,24% 
Altre material: 

230,00€. No es pot 
valorar 

79,73%  

55,80%  

29,89%  

89,67%  

35,87%  

31,88%  

55,35% 
Activitat comiat 

setmana esportiva 
(esquiada i altres): 



 

 

2016/1922 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A

2016/2302 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G

2016/2319 Sant Jordi Desvalls P1717600I

2016/2317 Sant Julià de Ramis P1717900C

2016/2123 
Sant Llorenç de la 
Muga 

P1718000A

2016/2089 Sant Martí Vell P1718200G

2016/1995 Sant Mori P1718500J

2016/1896 Sant Pere Pescador P1718700F

2016/2081 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H

2016/2323 Santa Cristina d'Aro P1719200F
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P1717500A 
5a edició Activitats 

Jornades 
Esportives 

1.350,66 € 996,37 73,77%

P1717700G Forma't en salut 18.641,43 € 7.429,48 39,85%

P1717600I 
Activitats promoció 

de la salut 2016 
7.543,97 € 2.705,96 35,87%

P1717900C 
Activitats de suport 

a la gent gran 
1.650,00 € 996,37 60,39%

P1718000A Taller de memòria 400,00 € 358,69 89,67%

P1718200G 
Marxa/caminada 

saludable popular a 
Sant Martí Vell 

1.180,73 € 996,37 84,39%

P1718500J 
Gimnàstica de 

manteniment per a 
la gent gran 

2.000,00 € 996,37 49,82%

P1718700F Salut i Sant Pere 17.382,76 € 6.927,85 39,85%

P1719100H 

Les roques de 
l'aigua prevenció 

del consum 
problemàtic de 
drogues i altres 

conductes de risc   

18.000,00 € 9.963,67 55,35%

P1719200F Punt Jove de Salut 5.823,18 € 2.030,71 34,87%
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5.200,00€. 
Despesa no 

subvencionable 
Base 4a 

73,77%  

39,85%  

35,87%  

60,39%  

89,67%  

84,39%  

49,82%  

39,85%  

55,35%  

34,87%  



 

 

2016/2275 Sarrià de Ter P1719800C

2016/2279 
Saus, Camallera i 
Llampaies 

P1719900A

2016/1983 Serinyà P1720200C

2016/2098 Sils P1720500F

2016/2265 
Tallada d'Empordà, 
la 

P1720700B

2016/1923 Terrades P1720900H

2016/1979 Torroella de Montgrí P1721200B

2016/2298 Tossa de Mar P1721500E

2016/2282 Ullastret P1721800I

2016/2244 Urús P1722000E

2016/2312 
Vallfogona de 
Ripollès 

P1722200A
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P1719800C 
Oficina d'atenció a 

la gent gran 
33.563,40 € 8.356,16 24,90%

P1719900A 

"powerjoves" 
projecte per educar 
la salut emocional 

dels joves 

210,00 € 188,32 89,68%

P1720200C Promoció Salut a 
Serinyà 

6.107,12 € 1.642,93 26,90%

P1720500F 

Taller de memòria 
al Centre Cívic de 

Sils per la gent 
gran 

1.138,50 € 794,05 69,75%

P1720700B 

A la Tallada 
d'Empordà ens 
activem per a la 

salut i el benestar! 

12.526,70 € 7.863,15 62,77%

P1720900H 
Tallers de memòria: 

tardor 2015 i 
primavera 2016 

800,00 € 717,38 89,67%

P1721200B 
Promoció salut 
Torroella 2016 

21.308,26 € 7.430,80 34,87%

P1721500E 
Activitats de 

promoció de la 
salut 2016 

3.616,00 € 1.008,80 27,90%

P1721800I Ullastret es mou 1.334,01 € 996,37 74,69%

P1722000E 
Promoció a la salut 

per la gent del 
municipi d'Urús 

4.101,85 € 1.471,30 35,87%

P1722200A 
Vallfogona actiu i 

saludable 
2.700,00 € 996,37 36,90%
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24,90%  

89,68%  

26,90%  

69,75%  

62,77%  

89,67%  

34,87%  

27,90%  

74,69%  

35,87%  

36,90%  



 

 

2016/2130 Ventalló P1722400G

2016/1981 Vidreres P1722700J

2016/2270 Vilablareix P1722900F

2016/2088 Viladamat P1723100B

2016/2080 Viladrau P1723400F

2016/2311 Vilafant  P1723500C

2016/2290 Vilajuïga P1723700I

2016/2132 Vilamalla P1724100A

2016/1984 Vilanant P1724300G

2016/2030 Vila-sacra P1724500B
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P1722400G 
Taller de memòria 

per a gent gran 
3.019,20 € 1.082,96 35,87%

P1722700J 

Activitats del 
programa de 

promoció de la 
salut 

31.768,72 € 8.862,93 27,90%

P1722900F Aquí fem salut 25.375,85 € 9.963,67 39,26%

P1723100B 
Dinamització de la 

gent gran 
3.290,20 € 1.180,17 35,87%

P1723400F Mou-te 1.029,00 € 922,74 89,67%

P1723500C 
Vila educadora i 
promotora de la 

salut 
2.709,00 € 1.322,59 48,82%

P1723700I Vilajuïga es mou 901,00 € 807,95 89,67%

P1724100A Promoció de la 
salut 2016 

7.800,74 € 3.497,58 44,84%

P1724300G 
Activitat física per a 

la gent gran 775,00 € 694,97 89,67%

P1724500B 

Activitats 
fisicoesportives per 
a la població Vila-

sacra 

3.621,01 € 996,37 27,52%
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35,87%  

27,90%  

39,26%  

35,87% 

Fisio l'Escala, 
material taller de 

gim. Despesa 
exclosa Base 4a. 

89,67%  

48,82%  

89,67%  

44,84% 

Despeses 
esmorzar 

saludable: 42,24€. 
Despesa no 

subvencionable  

89,67%  

27,52%  



 

 

 
Annex 9.4.2. 
 
 
 

Nº Registre Absis NIF Ajuntament 

2016/2097 
 

P1724000C 
 

Vilamacolum 
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Projecte Import sol·licitat 

Activitats per promoure hàbits 
saludables. Zumba 
 

1.000,00 € 
 

Excloses totes les despeses: 
Adquisició equip de música: 

350,00
polivalents: 1.300,00

corresponen a l’activitat per a la 
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Motius desestimació 

Excloses totes les despeses: 
Adquisició equip de música: 

350,00€; Adquisició 10 matalassos 
polivalents: 1.300,00€; Adquisició 

10 pilotes: 55,00€ i no 
corresponen a l’activitat per a la 

qual demana subvenció 



 

 

9.5. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al suport 
econòmic als Ajuntaments de la demarcació de Girona  a les actuacions per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes ( Pt10)
 

El 6 de juliol de 2016, BOPG núm. 128 es van aprovar les bases específiques 
reguladores per al suport econòmic als ajuntaments a ales actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona i el 13 de juliol de 
2016, BOPG núm. 1
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 d’octubre de 2015 el 30 de setembre de 2016 i que el termini per 
presentar sol·licituds finalitzava el 21 de setem
 
Vist l’informe tècnic de data 8 de novembre de 2016 del cap de l’Àrea de Protecció 
de la Salut, d’acord amb el qual les sol·licituds han estat presentades dins termini, 
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valora
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció.
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’ordenança general de subvencions de la diputació de girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el consell rector de 
dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora, aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
ajuntaments  de la demarcació de Gir
plagues 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 
que s’hi indiquen. 
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import total de quatre cents cinquanta mil euros 
(450.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 
econòmic de lluita i control de plagues:
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten 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, qu
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 se
l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, ha 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al suport 
econòmic als Ajuntaments de la demarcació de Girona  a les actuacions per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes ( Pt10) 

juliol de 2016, BOPG núm. 128 es van aprovar les bases específiques 
reguladores per al suport econòmic als ajuntaments a ales actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona i el 13 de juliol de 
2016, BOPG núm. 133, es va publicar la convocatòria. 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar
període entre l’1 d’octubre de 2015 el 30 de setembre de 2016 i que el termini per 
presentar sol·licituds finalitzava el 21 de setembre de 2016.  

Vist l’informe tècnic de data 8 de novembre de 2016 del cap de l’Àrea de Protecció 
de la Salut, d’acord amb el qual les sol·licituds han estat presentades dins termini, 
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valora
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció.
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 

de l’ordenança general de subvencions de la diputació de girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el consell rector de 
dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora, aprova per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
ajuntaments  de la demarcació de Girona a les actuacions de lluita i control de 

Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 

Comprometre la despesa d’import total de quatre cents cinquanta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 

econòmic de lluita i control de plagues: 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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 se
l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, ha 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al suport 
econòmic als Ajuntaments de la demarcació de Girona  a les actuacions per 

juliol de 2016, BOPG núm. 128 es van aprovar les bases específiques 
reguladores per al suport econòmic als ajuntaments a ales actuacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona i el 13 de juliol de 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud ha de realitzar-se dins el 
període entre l’1 d’octubre de 2015 el 30 de setembre de 2016 i que el termini per 

Vist l’informe tècnic de data 8 de novembre de 2016 del cap de l’Àrea de Protecció 
de la Salut, d’acord amb el qual les sol·licituds han estat presentades dins termini, 
l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les 
sol·licituds d’acord amb les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció. 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 

de l’ordenança general de subvencions de la diputació de girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el consell rector de 
dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions als 
ona a les actuacions de lluita i control de 

Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 

Comprometre la despesa d’import total de quatre cents cinquanta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 Programa 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

e 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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
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 dia 8 de febrer de 2017, una vegada el beneficiari hagi 
realitzat l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut
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d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una 
relació classificada de despeses -amb identificació del proveïdor, el número de 

t, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 8 de febrer de 2017, una vegada el beneficiari hagi 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
siguin procedents a través del tauler d’anuncis (e-Tauler) ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut 
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d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una 
amb identificació del proveïdor, el número de 

t, 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 

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 8 de febrer de 2017, una vegada el beneficiari hagi 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.5.1. 
 

Nº 
Expedient  Ajuntament CIF 

2016/1818 
Ajuntament 
d'Aiguaviva 

P1700200G 

2016/2061 
Ajuntament 

d'Albons 
P1700400C 

2016/1853 Ajuntament d'Alp P1700600H Insectes, rosegadors i coloms

2016/1783 Ajuntament d'Amer P1700700F 

2016/2236 
Ajuntament 

d'Anglès 
P1700800D 

2016/1843 
Ajuntament 
d'Arbúcies 

P1700900B 

2016/2015 Ajuntament 
d'Argelaguer 

P1701000J 

2016/2108 
Ajuntament 

d'Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 
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Objecte  Base 
subvencionable Atorgat final subvencionable

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.675,67 € 3.148,49 € 

Insectes i rosegadors 1.112,22 € 1.000,00 € 

Insectes, rosegadors i coloms 1.626,82 € 1.000,00 € 

Rosegadors i coloms 7.976,32 € 4.774,29 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

12.278,92 € 6.430,94 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

6.800,00 € 3.441,71 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.560,69 € 1.050,93 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.795,23 € 2.870,23 € 
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% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables  

67,34 
 

89,91 
 

61,47 
 

59,86 
 

52,37 
 

50,61 
 

67,34 
 

59,86 
 



 

 

2016/1801 
Ajuntament de 

Banyoles 
P1701600G 

2016/1831 
Ajuntament de 

Bàscara 
P1701800C 

2016/2255 
Ajuntament de 

Begur 
P1701400B 

2016/2258 
Ajuntament de 

Bellcaire 
d'Empordà 

P1702100G 

2016/1877 
Ajuntament de 

Besalú 
P1702200E 

2016/1789 
Ajuntament de 

Bescanó 
P1702300C 

2016/2240 
Ajuntament de 

Biure 
P1724900D 

2016/2215 
Ajuntament de 

Blanes 
P1702600F 

2016/1973 
Ajuntament de 
Boadella i les 

Escaules 
P1703200D Mosquit tigre i 

2016/1787 
Ajuntament de 

Bolvir 
P1702700D 
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Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

24.616,00 € 11.050,59 € 

Insectes i rosegadors 907,33 € 816,60 € 

Insectes i rosegadors 6.811,09 € 4.076,84 € 

Insectes i rosegadors 10.125,93 € 5.611,48 € 

Insectes, rosegadors i 
mosquit tigre 

2.310,88 € 1.383,20 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

5.092,04 € 3.047,88 € 

Insectes i rosegadors 2.044,29 € 1.376,58 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i gavians 

10.832,80 € 4.052,54 € 

Mosquit tigre i rosegadors 998,11 € 898,30 € 

Insectes i rosegadors 505,78 € 455,20 € 
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44,89 
 

90 
 

59,86 
 

55,42  

59,86 
 

59,86 
 

67,34 
 

37,41 
 

90 
 

90 
 



 

 

2016/2233 
Ajuntament de 

Bordils 
P1702800B 

2016/1795 
Ajuntament de 

Borrassà 
P1702900J 

2016/1830 
Ajuntament de 

Breda 
P1703000H 

2016/2216 
Ajuntament de 

Cabanes P1703300B Insectes, rosegadors i coloms

2016/1892 
Ajuntament de 

Cadaqués 
P1703500G 

2016/2060 
Ajuntament de 

Caldes de 
Malavella 

P1703700C 

2016/1832 
Ajuntament de 

Calonge 
P1703800A Insectes, rosegadors i coloms

2016/2052 
Ajuntament de 

Camós 
P1703900I 

2016/1779 
Ajuntament de 
Campdevànol 

P1704000G 

2016/1790 
Ajuntament de 

Campllong 
P1704200C 
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Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.132,39 € 905,91 € 

Rosegadors i coloms 4.700,00 € 3.164,88 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.527,64 € 1.512,94 € 

Insectes, rosegadors i coloms 4.767,83 € 3.210,55 € 

Insectes i rosegadors 4.149,44 € 2.483,68 € 

Insectes ,mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

16.600,00 € 8.694,06 € 

Insectes, rosegadors i coloms 24.330,08 € 12.742,60 € 

Rosegadors 493,07 € 443,76 € 

Rosegadors i insectes 6.169,72 € 3.692,93 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.041,37 € 1.374,61 € 
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80 
 

67,34 
 

59,86 
 

67,34  

59,86 
 

52,37 
 

52,37 
 

90 
 

59,86 
 

67,34 
 



 

 

2016/1928 
Ajuntament de 

Camprodon 
P1704300A 

2016/1819 
Ajuntament de 
Canet d'Adri 

P1704400I 

2016/2018 
Ajuntament de 

Cantallops 
P1704500F 

2016/1796 
Ajuntament de 

Capmany P1704600D 

2016/1940 
Ajuntament de 

Cassà de la Selva 
P1704900H 

2016/2250 
Ajuntament de 

Castellfollit de la 
Roca 

P1705100D 

2016/2207 
Ajuntament de 

Castelló 
d'Empúries 

P1705200B Insectes, rosegadors i coloms

2016/1815 
Ajuntament de 

Castell-Platja d'Aro 
P1705300J 

2016/2160 
Ajuntament de 

Celrà 
P1705400H 

2016/2106 
Ajuntament de 
Cervià de Ter 

P1705500E 
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Insectes, rosegadors 1.955,36 € 1.170,40 € 

Insectes i mosquit tigre 2.640,00 € 1.777,72 € 

Insectes i rosegadors 750,20 € 675,00 € 

Insectes i rosegadors 1.269,39 € 1.000,00 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms 

10.623,85 € 5.564,12 € 

Insectes i rosegadors 1.317,58 € 1.000,00 € 

Insectes, rosegadors i coloms 12.369,00 € 6.477,90 € 

Insectes i rosegadors 8.886,24 € 4.654,07 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

4.291,53 € 2.247,64 € 

Rosegadors i altres aus 1.000,00 € 900,00 € 
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59,86 
 

67,34 
 

89,98 
 

78,78  

52,37 
 

75,9 
 

52,37 
 

52,37 
 

52,37 
 

90 
 



 

 

2016/1827 
Ajuntament de 

Cistella 
P1705600C 

2016/1851 
Ajuntament de 

Colera 
P1705900G 

2016/2238 
Ajuntament de 

Colomers 
P1706000E 

mosquit tigre, rosegadors i 

2016/2235 
Ajuntament de 

Corçà P1706200A 

2016/1826 
Ajuntament de 

Cornellà de Terri 
P1706100C 

2016/1792 
Ajuntament de 

Crespià 
P1706300I 

2016/2261 

Ajuntament de 
Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 

l'Heura 

P1706400G 

2016/2212 
Ajuntament de 

Figueres 
P1707200J 

2016/1822 
Ajuntament de 

Flaçà 
P1707300H 

2016/2241 
Ajuntament de 

Foixà 
P1707400F 
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Insectes i rosegadors 1.050,28 € 945,25 € 

Mosquit tigre, rosegadors 1.506,45 € 1.014,41 € 

mosquit tigre, rosegadors i 
coloms 

6.068,15 € 4.086,16 € 

Mosquit tigre i estornells 1.536,70 € 1.034,78 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.445,00 € 3.259,15 € 

Insectes i mosquit tigre 2.080,00 € 1.400,63 € 

Rosegadors 3.525,08 € 2.373,71 € 

Rosegadors i coloms 10.411,66 € 3.894,99 € 

Mosquit tigre i coloms 4.144,88 € 2.319,41 € 

Insectes i rosegadors 859,10 € 773,19 € 
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90 
 

67,34 
 

67,34 
 

67,34  

59,86 
 

67,34 
 

67,34 
 

37,41 
 

55,96 
 

90 
 



 

 

2016/2161 
Ajuntament de 

Forallac 
P1725000B Mosquit tigre i rosegadors

2016/2065 
Ajuntament de 
Fornells de la 

Selva 
P1707800G 

2016/2016 
Ajuntament de 

Fortià 
P1707900E 

2016/1852 
Ajuntament de 

Garrigàs P1708100A 

2016/2017 
Ajuntament de 

Garrigoles 
P1708200I 

2016/1845 
Ajuntament de 

Garriguella 
P1708300G Insectes, rosegadors i coloms

2016/2228 Ajuntament de Ger P1708400E 

2016/2259 
Ajuntament de 

Jafre 
P1709100J 

2016/1844 Ajuntament de Juià P1709400D 

2016/2219 
Ajuntament de la 
Bisbal d'Empordà 

P1702500H 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Mosquit tigre i rosegadors 4.537,50 € 2.715,96 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.419,70 € 3.244,01 € 

mosquit tigre 415,80 € 374,22 € 

Insectes i rosegadors 615,28 € 553,75 € 

coloms, rosegadors 1.694,00 € 1.140,70 € 

Insectes, rosegadors i coloms 2.918,52 € 1.965,26 € 

Insectes i rosegadors 635,45 € 571,90 € 

Insectes i rosegadors 544,83 € 490,35 € 

Insectes i rosegadors 1.034,53 € 931,08 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms i 

estornells 
22.571,21 € 11.821,41 € 
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59,86 
 

90 
 

90  

67,34 
 

67,34 
 

90 
 

90 
 

90 
 

52,37 
 



 

 

2016/2227 
Ajuntament de La 

Cellera de Ter 
P1720100E 

2016/2163 
Ajuntament de la 

Jonquera 
P1709300F 

2016/1784 
Ajuntament de La 

Pera 
P1713800I 

2016/1941 
Ajuntament de la 

Tallada d'Empordà P1720700B 

2016/2066 
Ajuntament de La 

Vajol 
P1701500I 

2016/2220 
Ajuntament de La 

Vall de Bianya 
P1722100C 

2016/2049 
Ajuntament de la 

Vall d'en Bas 
P1701700E 

2016/1878 
Ajuntament de 

l'Armentera 
P1701100H Insectes, rosegadors i coloms

2016/2208 
Ajuntament de les 
Planes d'Hostoles 

P1714200A 

2016/2211 
Ajuntament de les 

Preses 
P1714800H 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.548,80 € 1.000,00 € 

Mosquit tigre 2.934,25 € 1.756,32 € 

Insectes i mosquit tigre 1.000,00 € 900,00 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 3.133,90 € 2.110,30 € 

Insectes 2.783,00 € 1.874,01 € 

Insectes i rosegadors 1.041,69 € 937,52 € 

Insectes i rosegadors 1.243,76 € 995,01 € 

Insectes, rosegadors i coloms 6.409,38 € 4.315,94 € 

Insectes i rosegadors 2.206,28 € 1.320,57 € 

Insectes i rosegadors 1.769,70 € 1.059,27 € 
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59,86 
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67,34  

67,34 
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80 
 

67,34 
 

59,86 
 

59,86 
 



 

 

2016/1972 
Ajuntament de 

l'Escala 
P1706800H 

2016/1793 
Ajuntament de 

Lladó 
P1709500A 

2016/1800 
Ajuntament de 

Llagostera 
P1709600I rosegadors, coloms i altres 

2016/1798 
Ajuntament de 

Llambilles P1709700G Rosegadors i mosquit tigre

2016/1858 
Ajuntament de 

Llívia 
P1710100G 

2016/1821 
Ajuntament de 
Lloret de Mar 

P1710200E 
Insectes, rosegadors, coloms i 

2016/2226 
Ajuntament de 
Maçanet de la 

Selva 
P1710900J 

2016/2159 
Ajuntament de 
Madremanya 

P1710400A 

2016/2063 
Ajuntament de 

Maià de Montcal 
P1711000H 

2016/1788 
Ajuntament de 

Massanes 
P1710700D 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Coloms i gavians 3.200,03 € 1.675,98 € 

Insectes,  mosquit tigre, 
rosegadors, coloms i 

estornells 
3.847,00 € 2.590,26 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms i altres 

aus 
12.245,46 € 6.413,42 € 

Rosegadors i mosquit tigre 1.100,00 € 990,00 € 

Rosegadors 1.559,04 € 1.000,00 € 

Insectes, rosegadors, coloms i 
gavians 

40.433,36 € 15.126,08 € 

Insectes i rosegadors 2.118,88 € 1.109,74 € 

Mosquit tigre 544,50 € 490,05 € 

Insectes i rosegadors 937,92 € 844,12 € 

Mosquit tigre 871,20 € 784,08 € 
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90 
 

90 
 



 

 

2016/1901 
Ajuntament de 

Mieres 
P1711200D 

2016/1891 
Ajuntament de 
Montagut i Oix 

P1711600E 

2016/2260 
Ajuntament de 

Mont-ras 
P1711700C 

2016/1850 
Ajuntament de 

Navata P1711800A Insectes, rosegadors i coloms

2016/2162 
Ajuntament de 

Palafrugell 
P1712400I 

2016/2047 
Ajuntament de 

Palamós 
P1712500F 

Insectes, rosegadors, coloms i 

2016/1805 
Ajuntament de 

Palau-sator 
P1712900H 

2016/2107 
Ajuntament de 

Palau-saverdera 
P1712700B 

2016/2064 Ajuntament de Pals P1713200B Insectes, rosegadors i coloms

2016/1785 
Ajuntament de 

Parlavà 
P1713400H 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

2.710,19 € 1.824,98 € 

Insectes i rosegadors 927,64 € 834,88 € 

Rosegadors 1.197,30 € 957,84 € 

Insectes, rosegadors i coloms 4.454,01 € 2.999,23 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

34.427,72 € 15.455,25 € 

Insectes, rosegadors, coloms i 
gavians 

16.014,52 € 7.189,22 € 

Coloms 3.400,00 € 2.289,49 € 

Insectes i rosegadors 985,68 € 887,11 € 

Insectes, rosegadors i coloms 5.816,47 € 3.481,50 € 

Insectes i rosegadors 1.524,60 € 1.026,64 € 

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 59 

67,34 
 

90 
 

80 
 

67,34  

44,89 
 

44,89 
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59,86 
 

67,34 
 



 

 

2016/2144 
Ajuntament de 

Peralada 
P1714000E 

Insectes, rosegadors, coloms, 

2016/1924 
Ajuntament de 

Planoles 
P1714300I 

2016/2237 
Ajuntament de 
Pont de Molins 

P1714400G 

2016/1803 
Ajuntament de 

Porqueres P1714600B 

2016/1778 
Ajuntament de 

Portbou 
P1714700J 

2016/2213 
Ajuntament de 

Puigcerdà 
P1715000D Insectes, rosegadors i coloms

2016/2256 
Ajuntament de 

Quart 
P1715100B 

2016/1900 
Ajuntament de 

Regencós 
P1715300H 

2016/1817 
Ajuntament de 

Ribes de Freser 
P1715400F 

2016/1782 
Ajuntament de 
Riells i Viabrea 

P1715500C 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, rosegadors, coloms, 
gavians 

7.903,96 € 4.730,98 € 

Rosegadors 1.210,00 € 1.000,00 € 

coloms 4.000,00 € 2.693,51 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 7.473,93 € 4.473,58 € 

Rosegadors i insectes 4.114,00 € 2.770,29 € 

Insectes, rosegadors i coloms 4.507,37 € 2.360,68 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

3.000,00 € 1.795,68 € 

Rosegadors 2.662,00 € 1.792,53 € 

Rosegadors 3.085,00 € 1.846,55 € 

Rosegadors 1.786,32 € 1.069,21 € 
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59,86 
 



 

 

2016/1975 
Ajuntament de 

Ripoll 
P1715600A 

2016/2234 
Ajuntament de 

Riudarenes 
P1715700I 

2016/2050 
Ajuntament de 

Riudaura 
P1715800G 

2016/2214 
Ajuntament de 
Riudellots de la 

Selva 
P1715900E 

2016/2087 
Ajuntament de 

Riumors 
P1716000C 

2016/1859 
Ajuntament de 

Roses 
P1716100A 

Insectes, rosegadors, coloms, 

2016/2230 
Ajuntament de 

Rupià 
P1716200I 

2016/2209 Ajuntament de Salt P1716400E 
rosegadors, coloms i gavians

2016/2059 
Ajuntament de 
Sant Aniol de 

Finestres 
P1719500I 

2016/1794 
Ajuntament de 
Sant Climent 

Sescebes 
P1716700H 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Rosegadors, coloms 8.635,58 € 4.522,79 € 

Insectes i rosegadors 2.579,10 € 1.543,74 € 

Insectes i rosegadors 420,94 € 378,85 € 

Insectes i rosegadors 6.436,74 € 3.852,76 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.260,00 € 1.000,00 € 

Insectes, rosegadors, coloms, 
estornells i gavians 

24.237,29 € 10.880,58 € 

Insectes i rosegadors 2.675,32 € 1.801,50 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms i gavians 

35.387,44 € 13.238,41 € 

Rosegadors 2.053,94 € 1.383,08 € 

Rosegadors i coloms 4.416,50 € 2.973,97 € 
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2016/2239 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Buixalleu 
P1716900D 

2016/1856 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Guíxols 
P1717000B 

2016/2217 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Pallerols 
P1717100J 

2016/1956 
Ajuntament de 

Sant Ferriol P1717200H 

2016/1824 
Ajuntament de 
Sant Gregori 

P1717300F 

2016/2067 
Ajuntament de 

Sant Hilari Sacalm 
P1717400D 

2016/1902 
Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Llierca 
P1717500A 

2016/2218 
Ajuntament de 

Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G 

2016/1825 
Ajuntament de 
Sant Joan de 

Mollet 
P1717800E Rosegadors i mosquit tigre

2016/1939 
Ajuntament de 
Sant Joan les 

Fonts 
P1719700E 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes i rosegadors 1.836,59 € 1.236,72 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms, 
estornells i gavians 

21.143,06 € 9.491,52 € 

Insectes i rosegadors 1.016,16 € 812,93 € 

Rosegadors 60,94 € 54,85 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.050,00 € 2.424,16 € 

Insectes i rosegadors 3.997,84 € 2.093,82 € 

Insectes i rosegadors 661,88 € 595,69 € 

Insectes i rosegadors 2.904,30 € 1.738,39 € 

Rosegadors i mosquit tigre 2.311,10 € 1.556,24 € 

Insectes, rosegadors 1.021,88 € 817,50 € 

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 62 

67,34 
 

44,89 
 

80 
 

90  

59,86 
 

52,37 
 

90 
 

59,86 
 

67,34 
 

80 
 



 

 

2016/1846 
Ajuntament de 

Sant Jordi Desvalls 
P1717600I rosegadors, coloms, altres 

2016/2252 
Ajuntament de 
Sant Julià de 

Ramis 
P1717900C 

2016/1812 
Ajuntament de 

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

P1725100J 

2016/1781 
Ajuntament de 
Sant Martí Vell P1718200G 

2016/1836 
Ajuntament de 
Sant Miquel de 

Fluvià 
P1718400C 

2016/2001 
Ajuntament de 

Sant Mori 
P1718500J Insectes, rosegadors i coloms

2016/2158 
Ajuntament de 
Sant Pau de 

Segúries 
P1718600H 

2016/1811 
Ajuntament de 

Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 
Insectes, rosegadors, coloms i 

2016/2048 
Ajuntament de 

Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H 

2016/2253 
Ajuntament de 
Santa Cristina 

d'Aro 
P1719200F 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms, altres 

aus 
2.498,65 € 1.682,53 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.842,35 € 3.496,99 € 

Insectes i rosegadors 1.037,77 € 933,99 € 

Rosegadors i insectes 2.699,62 € 1.817,88 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.293,56 € 1.544,43 € 

Insectes, rosegadors i coloms 3.000,00 € 2.020,13 € 

Insectes i rosegadors 1.234,20 € 1.000,00 € 

Insectes, rosegadors, coloms i 
gavians 

5.680,21 € 3.399,94 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

20.570,04 € 10.773,32 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.808,00 € 3.041,87 € 
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2016/2251 
Ajuntament de 

Santa Pau 
P1719600G 

2016/2058 
Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

P1719800C 

2016/2013 
Ajuntament de 

Saus, Camallera i 
Llampaies 

P1719900A 

2016/1828 
Ajuntament de 
Serra de Daró P1720300A 

2016/2051 Ajuntament de Sils P1720500F 

2016/1929 
Ajuntament de 

Terrades 
P1720900H 

2016/1974 
Ajuntament de 
Torroella de 

Montgrí 
P1721200B 

Insectes, rosegadors, coloms, 

2016/2000 
Ajuntament de 

Tortellà 
P1721300J 

2016/2232 
Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E 

2016/2229 
Ajuntament de 
Vallfogona de 

Ripollès 
P1722200A 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes i rosegadors 821,88 € 657,50 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

6.888,00 € 4.122,87 € 

Insectes i rosegadors 3.000,00 € 2.020,13 € 

Coloms 3.528,36 € 2.375,92 € 

Insectes i rosegadors 4.021,46 € 2.106,19 € 

Insectes, rosegadors 694,54 € 625,09 € 

Insectes, rosegadors, coloms, 
estornells i gavians 

25.961,76 € 13.597,18 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.210,68 € 1.488,62 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, gavians 

6.397,77 € 3.350,76 € 

Insectes 2.500,00 € 1.683,45 € 
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2016/2231 
Ajuntament de Vall-

llobrega 
P1722300I 

2016/2157 
Ajuntament de 

Ventalló 
P1722400G Insectes, mosquit, rosegadors

2016/1837 
Ajuntament de 

Verges 
P1722500D 

2016/1970 
Ajuntament de 

Vidreres P1722700J 

2016/2086 
Ajuntament de 

Vilablareix 
P1722900F 

2016/1791 
Ajuntament de 

Vilademuls 
P1723200J 

2016/1820 
Ajuntament de 

Viladrau 
P1723400F 

2016/1937 
Ajuntament de 

Vilafant 
P1723500C 

2016/2105 
Ajuntament de 

Vilajuïga 
P1723700I 

2016/2103 
Ajuntament de 
Vilamacolum 

P1724000C 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.175,47 € 3.485,05 € 

Insectes, mosquit, rosegadors 568,70 € 511,83 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

5.166,34 € 3.478,90 € 

Insectes i rosegadors 3.267,00 € 1.711,05 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

7.980,66 € 4.776,89 € 

Insectes i rosegadors 980,10 € 882,09 € 

Rosegadors 1.179,76 € 1.000,00 € 

Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors 

7.537,58 € 3.947,49 € 

Rosegadors 750,00 € 675,00 € 

Insectes i rosegadors 1.630,00 € 1.097,61 € 
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2016/1786 
Ajuntament de 

Vilamalla 
P1724100A 

2016/2254 
Ajuntament de 
Vilamaniscle 

P1724200I 

2016/1927 
Ajuntament de 

Vilanant 
P1724300G 

2016/2014 
Ajuntament de Vila-

Sacra P1724500B 
Mosquit tigre, rosegadors i 

2016/2104 
Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar 

P1724800F 

2016/2156 
Ajuntament d'El Far 

d'Empordà 
P1700500J 

2016/1936 
Ajuntament d'El 
Port de la Selva 

P1714900F 

2016/1998 
Ajuntament 
d'Espinelves 

P1706900F 

2016/1860 
Ajuntament 
d'Espolla 

P1707000D 

2016/1855 
Ajuntament 
d'Esponellà 

P1707100B 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.075,64 € 3.417,83 € 

Rosegadors 1.100,00 € 990,00 € 

rosegadors i coloms 1.542,75 € 1.038,85 € 

Mosquit tigre, rosegadors i 
coloms 13.020,04 € 8.767,41 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

4.105,92 € 2.457,63 € 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.018,90 € 917,01 € 

Insectes, rosegadors 2.927,76 € 1.971,49 € 

Rosegadors 1.210,00 € 1.000,00 € 

Rosegadors 1.838,50 € 1.238,01 € 

Rosegadors 1.864,06 € 1.255,22 € 
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2016/1938 
Ajuntament 
d'Hostalric 

P1708900D 
Mosquit tigre, rosegadors, 

2016/1780 Ajuntament d'Ordis P1712200C 

2016/1816 
Ajuntament 
d'Ullastret 

P1721800I 

2016/1999 
Ajuntament 
d'Ultramort P1721600C 

 
Annex 9.5.2. 
 

Nº 
Expedient Ajuntament CIF

2016/2257 
Ajuntament de Maçanet de 

Cabrenys 
P1710800B

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Mosquit tigre, rosegadors, 
coloms 

5.643,11 € 3.377,73 € 

Rosegadors 363,00 € 326,70 € 

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

1.650,00 € 1.111,07 € 

Mosquit tigre i coloms 3.813,82 € 2.568,14 € 

CIF Objecte Base subvencionable 

P1710800B Rosegadors 1.800 € 
Presenta una renúncia en la qual 
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Motiu 

Presenta una renúncia en la qual 
desisteix del programa (RE 

16/4193) 



 

 

9.6. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres docents 
d’educació especial (CDEE)  a la demarcació de Giro na
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016).
 
La convocatòria va establir que, pel que fa als centres docen
que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
social  que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 
presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment 
als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que en l’annex 2 s’inclo
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Cons
Qualificadora de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús de centres docents d’educació especial (CDEE)  a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres docents d’educació especial que es detallen.
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 
que s’hi indiquen. 
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import total de noranta mil euros 
redistribuir el crèdit previst en la convocatòria 
 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres docents 
d’educació especial (CDEE)  a la demarcació de Giro na 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 

des de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016). 

La convocatòria va establir que, pel que fa als centres docents d’educació especial 
que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el període que va de l’1 de 
desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016.  

ic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat correspon 
als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que en l’annex 2 s’inclouen les sol·licituds  i els motius desestimació.

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús de centres docents d’educació especial (CDEE)  a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres docents d’educació especial que es detallen. 

Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 

Comprometre la despesa d’import total de noranta mil euros 
redistribuir el crèdit previst en la convocatòria segons el detall següent
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres docents 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 

des de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 

ts d’educació especial 
se dins el període que va de l’1 de 

desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 

ic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
de les obligacions tributàries, l’objecte indicat correspon 

als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 

uen les sol·licituds  i els motius desestimació. 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 

de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

ell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús de centres docents d’educació especial (CDEE)  a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 

Desestimar les sol·licituds de l’enittat que consta a l’annex II, pels motius 

Comprometre la despesa d’import total de noranta mil euros (90.000,00 €)  i 
segons el detall següent: 



 

 

Aplicació 
pressupostària 

 

6/2310/46202 Programa 
municipal 
manteniment 
centres Acció 
Social
 

6/2310/48003 Programa 
ONL 
manteniment 
centres 
educació 
especial
 

 
Així mateix s’aprova autoritzar i cancel·lar la corresponent despesa d’acord amb el 
detall anterior 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten 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, qu
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 se
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
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 obj
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, 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
electrònica de Dipsalut.
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Import inicial 
convocatòria 

Import amb 
redistribució

Programa 
municipal 
manteniment 
centres Acció 
Social 

60.000 € 67.500,00 €

Programa 
ONL 
manteniment 
centres 
educació 
especial 

30.000 € 22.500,00 €

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

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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 se
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 

t, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 
hagi realitzat l’activitat. 

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. 
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Import amb 
redistribució 

Diferència 

€ +7.500 € 

€ -7.500 € 

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

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

e 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 

amb identificació del proveïdor, el número de 
t, 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 

ecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.6.1. 
 

Ajuntament / Entitat CIF 
Nº 

Expedient  

Vilafant P1723500C 2016/1952 

Fundació Privada Els 
Joncs 

G17292194 2016/2038 

Salt P1716400E 2016/2039 

Girona P1708500B 2016/2068 

Ripoll P1715600A 2016/2069 
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Projecte / Programa / Activitat 

Base 
Subvencionable 

Atorgat final

 
Finançament de les despeses derivades 

de l'ús de centres docents d'educació 
especial 

19.555,03 € 11.250,00

 
Finançament de les despeses derivades 

de l'ús de centres docents d'educació 
especial 

72.920,63 € 11.250,00

 
Finançament de les despeses derivades 

de l'ús de centres docents d'educació 
especial 

58.180,32 € 11.250,00

 
Finançament de les despeses derivades 

de l'ús de centres docents d'educació 
especial 

107.000,00 € 11.250,00

 
Finançament de les despeses derivades 

de l'ús de centres docents d'educació 
especial 

60.398,90 € 11.250,00
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Atorgat final  
% de l'import atorgat 

respecte a la base 
subvencionable 

11.250,00 57,53% 

11.250,00 15,43% 

11.250,00 19,34% 

11.250,00 10,51% 

11.250,00 18,63% 



 

 

Annex 9.6.2. 
 

Entitat CIF Nº Expedient 

Consorci Sant Gregori Q6755286I 2016/2166
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Nº Expedient  Projecte / Programa / 
Activitat 

Import 
sol·licitat Motius desestimació 

2016/2166 

Finançament de les 
despeses derivades de 
l'ús de centres docents 

d'educació especial 
 

119680,60 € 

No s’adequa al punt 3er. de les bases 
reguladores de la subvenció, en relació 
amb els requisits per ser beneficiari de la 
subvenció. 
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Motius desestimació  

No s’adequa al punt 3er. de les bases 
reguladores de la subvenció, en relació 
amb els requisits per ser beneficiari de la 

 



 

 

9.7. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de co nsultoris locals  a la 
demarcació de Girona 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús de consu
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016).
 
La convocatòria va establir que, pel que fa als consultoris locals l’objecte de l
sol·licitud havia de realitzar
desembre de 2015 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el 15 de 
setembre de 2016.  
 
Vist l’informe tècnic de 24 de d’octubre de 2016   de la tècnica de l’
Polítiques i Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
del mateix que  les sol·licituds han estat presentades dins el termini establert en la 
convocatòria, els beneficiaris es troben al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables, 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem que s’indica en el punt setè de 
les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
 
D’acord amb el punt 9 de les base
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de re
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencio
despeses derivades de l’ús de consultoris locals  a la demarcació de Girona (SAC), 
aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 
consultoris locals que es detallen
 
Segon. Comprometre la despesa, d’import cent setanta
quatre euros amb cinquanta cèntims 
pressupostària 4/3110/46203 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de co nsultoris locals  a la 
demarcació de Girona (SAC) 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 

convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016). 

La convocatòria va establir que, pel que fa als consultoris locals l’objecte de l
sol·licitud havia de realitzar-se dins el període que va de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2015 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el 15 de 

 

Vist l’informe tècnic de 24 de d’octubre de 2016   de la tècnica de l’
Polítiques i Promoció de la Salut i Qualitat de Vida  que informa que en l’annex 1 
del mateix que  les sol·licituds han estat presentades dins el termini establert en la 
convocatòria, els beneficiaris es troben al corrent en el compliment de les 

ligacions tributàries, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables, 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem que s’indica en el punt setè de 
les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció  

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús de consultoris locals  a la demarcació de Girona (SAC), 
aprova per unanimitat l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 

consultoris locals que es detallen. 

Comprometre la despesa, d’import cent setanta-vuit mil set
quatre euros amb cinquanta cèntims (178.744,50 €), amb càrrec a l’aplicaci

4/3110/46203 Consultoris locals del pressupost d’enguany.
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de co nsultoris locals  a la 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 

convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 

ltoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 

La convocatòria va establir que, pel que fa als consultoris locals l’objecte de la 
se dins el període que va de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2015 i que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el 15 de 

Vist l’informe tècnic de 24 de d’octubre de 2016   de la tècnica de l’àrea de 
que informa que en l’annex 1 

del mateix que  les sol·licituds han estat presentades dins el termini establert en la 
convocatòria, els beneficiaris es troben al corrent en el compliment de les 

ligacions tributàries, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables, 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem que s’indica en el punt setè de 

s reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 

solució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
ns per al finançament de les 

despeses derivades de l’ús de consultoris locals  a la demarcació de Girona (SAC), 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les subvencions a 
la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 

vuit mil set-cents quaranta-
amb càrrec a l’aplicació 

del pressupost d’enguany. 



 

 

Tercer. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Quart. Condicionar al lliurament de la subvenció, que
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 seg
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència. 
 
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses ob
d’efectuar, com a màxim, el dia 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari 
hagi realitzat l’activitat.
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut.
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Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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 seg
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 

, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari 
hagi realitzat l’activitat. 

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. 
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Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

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 

amb identificació del proveïdor, el número de 
, 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 

jecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 1 de desembre de 2016, una vegada el beneficiari 

Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que 
Tauler), ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.7.1. 
 

Nº Expedient 
Gral. Absis 

Ajuntament CIF 

SAC 2016/131 Albanyà P1700300E 

SAC 2016/141 Alp P1700600H 

SAC 2016/58 Argelaguer P1701000J 

SAC 2016/82 
Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 

SAC 2016/138 
Bellcaire 

d'Empordà 
P1702100G 

SAC 2016/2 Bescanó P1702300C 

SAC 2016/26 Biure P1724900D 

SAC 2016/17 
Boadella i les 

Escaules 
P1703200D 

SAC 2016/39 Bolvir P1702700D 
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Projecte / Programa / Activitat 
Base 

Subvencionable 
Corregida 

Atorgat 
final 

Manteniment consultori local 2.646,96 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.335,81 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.200,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.292,32 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 6.259,12 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 16.500,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.840,56 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.953,89 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.740,85 € 1.600,00 
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% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

60,45%   

68,50%   

50,00%   

37,28%   

25,56%   

9,70%   

41,66%   

54,17%   

58,38%   



 

 

SAC 2016/86 Bordils P1702800B 

SAC 2016/69 Borrassà P1702900J 

SAC 2016/85 Cabanes P1703300B 

SAC 2016/22 Cadaqués P1703500G 

SAC 2016/72 Campelles P1704100E 

SAC 2016/133 Campllong P1704200C 

SAC 2016/33 Canet d'Adri  P1704400I 

SAC 2016/61 Cantallops P1704500F 

SAC 2016/24 Capmany P1704600D 

SAC 2016/84 
Cellera de 

Ter, la 
P1720100E 

SAC 2016/93 
Cervià de 

Ter 
P1705500E 
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Manteniment consultori local 7.924,86 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.463,34 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 133,86 € 120,47 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.780,97 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.770,50 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.830,38 € 1.200,00 

Manteniment consultori local 2.827,87 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.237,40 € 1.113,66 

Manteniment consultori local 3.617,34 € 1.600,00 
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20,19%   

80,00%   

64,95%   

90,00%   

88,89%   

89,84%   

57,75%   

65,56%   

56,58%   

90,00%   

44,23%   



 

 

SAC 2016/63 Cistella P1705600C 

SAC 2016/53 Colera P1705900G 

SAC 2016/55 
Cornellà del 

Terri P1706100C 

SAC 2016/6 Crespià P1706300I 

SAC 2016/27 

Cruïlles 
Monells i 

Sant Sadurní 
de l'Heura 

P171706400G 

SAC 2016/64 Darnius P1706500D 

SAC 2016/38 Espinelves P1706900F 

SAC 2016/19 Espolla P170700D 

SAC 2016/9 Esponellà P1707100B 

SAC 2016/42 
Far 

d'Empordà, 
el 

P1700500J 

SAC 2016/140 Flaçà P1707300H 
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Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 5.354,30 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 10.903,54 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.012,01 € 1.600,00 

 Manteniment consultori local 4.429,75 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 6.184,91 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.158,46 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.971,48 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.777,69 € 1.599,92 

Manteniment consultori local 3.569,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 6.532,09 € 1.600,00 
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88,89%   

29,88%   

14,67%   

39,88%   

36,12%   

25,87% Manteniment lampisteria 

74,13%   

81,16%   

90,00%   

44,83%   

24,49%   



 

 

SAC 2016/124 Foixà P1707400F 

SAC 2016/25 
Fontanals de 

Cerdanya 
P1703600E 

SAC 2016/136 Fontcoberta P1707600A 

SAC 2016/77 
Fornells de la 

Selva 
P1707800G 

SAC 2016/62 Fortià P1707900E 

SAC 2016/65 Garrigàs P1708100A 

SAC 2016/51 Ger P1708400E 

SAC 2016/79 Girona P1708500B 

SAC 2016/81 Gombrèn P1708600J 

SAC 2016/120 
Guils de 

Cerdanya 
P1708800F 

SAC 2016/95 Isòvol P1709000B 

10_2016_2426_A0101 – Acta sessió 

Manteniment consultori local 1.903,18 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.777,62 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.292,28 € 1.000,00 

Manteniment consultori local 11.756,46 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.180,73 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 8.487,10 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.992,73 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.098,73 € 878,98 

Manteniment consultori local 1.146,11 € 283,58 
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84,07%   

57,60%   

30,37%   

13,61%   

73,37%   

88,89%   

88,89%   

18,85%   

40,07%   

80,00%   

24,74%   



 

 

SAC 2016/119 Jafre P1709100J 

SAC 2016/11 Juià P1709400D 

SAC 2016/4 Lladó P1709500A 

SAC 2016/1 Llambilles P1709700G 

SAC 2016/7 Llanars P1709800E 

SAC 2016/40 Llívia P1710100G 

SAC 2016/125 
Maçanet de 
Cabrenys  

P1710800B 

SAC 2016/121 Madremanya P1710400A 

SAC 2016/87 
Maià de 
Montcal 

P1711000H 

SAC 2016/88 Masarac P1710600F 

SAC 2016/52 Massanes P1710700D 
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Manteniment consultori local 1.869,23 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.491,99 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.657,86 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.602,46 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.100,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.533,95 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.056,73 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.470,47 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.603,86 € 1.600,00 
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85,60%   

80,00%   

45,82%   

34,35%   

44,41%   

88,89%   

76,19%   

63,14%   

77,79%   

64,77%   

61,45%   



 

 

SAC 2016/54 Mieres P1711200D 

SAC 2016/78 
Mollet de 
Peralada 

P1711300B 

SAC 2016/3 Molló P1711400J 

SAC 2016/28 
Montagut i 

Oix 
P1711600E 

SAC 2016/134 Mont-ras P1711700C 

SAC 2016/47 Navata P1711800A 

SAC 2016/34 Ogassa  P1711900I 

SAC 2016/94 Palau-Sator P1712900H 

SAC 2016/89 
Palau-

Saverdera 
P1712700B 

SAC 2016/50 Pals P1713200B 

SAC 2016/21 Pardines P171300J 
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Manteniment consultori local 2.290,63 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.209,71 € 1.088,74 

Manteniment consultori local 2.680,38 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.896,46 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.409,42 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.567,66 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.150,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.981,70 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 14.063,67 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.434,39 € 1.290,95 

Manteniment consultori local 1.780,00 € 1.600,00 
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69,85%   

90,00%   

59,69%   

84,37%   

46,93%   

62,31%   

74,42%   

53,66%   

11,38%   

90,00%   

89,89%   



 

 

SAC 2016/5 Pau P1713600C 

SAC 2016/12 
Pedret i 
Marzà 

P1713700A 

SAC 2016/126 Pera, la P1713800I 

SAC 2016/123 Peralada P1714000E 

SAC 2016/8 Planoles P1714300I 

SAC 2016/49 
Pont de 
Molins 

P1714400G 

SAC 2016/127 Pontós P1714500D 

SAC 2016/31 Port de la 
Selva, el 

P1714900F 

SAC 2016/70 Portbou P1714700J 

SAC 2016/73 Queralbs P1704700B 

SAC 2016/130 
Rabós 

d'Empordà 
P1715200J 
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Manteniment consultori local 3.980,48 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.274,29 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.216,61 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.042,30 € 938,07 

Manteniment consultori local 3.032,59 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.887,73 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.837,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.569,38 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.473,00 € 1.325,70 
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40,20%   

70,35%   

72,18%   

90,00%   

52,76%   

41,16%   

88,89%   

56,40%   

62,27%   

88,89%   

90,00%   



 

 

SAC 2016/20 Regencós P1715300H 

SAC 2016/68 
Riells i 
Viabrea 

P1715500C 

SAC 2016/14 Riudaura P1715800G 

SAC 2016/80 Riumors P1716000C 

SAC 2016/92 Rupià P1716200I 

SAC 2016/15 
Sant Climent 

Sescebes 
P1716700H 

SAC 2016/32 
Sant Jaume 
de Llierca 

P1717500A 

SAC 2016/122 Sant Joan de 
Mollet 

P1717800E 

SAC 2016/76 
Sant Julià de 

Llor i 
Bonmatí 

P1725100J 

SAC 2016/135 
Sant Julià de 

Ramis 
P1717900C 

SAC 2016/128 
Sant Llorenç 
de la Muga 

P1718000A 
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Manteniment consultori local 2.825,72 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.542,00 € 1.233,96 

Manteniment consultori local 1.807,25 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.300,00 € 1.170,00 

Manteniment consultori local 1.976,44 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.200,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.500,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.290,40 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 9.430,93 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.780,00 € 1.600,00 
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56,62%   

80,00%   

80,02%   

88,53%   

90,00%   

80,95%   

50,00%   

45,71%   

69,86%   

16,97%   

89,89%   



 

 

SAC 2016/13 
Sant Martí de 

Llémena 
P1717100I 

SAC 2016/56 
Sant Martí 

Vell 
P1718200G 

SAC 2016/59 
Sant Miquel 

de Fluvià P1718400C 

SAC 2016/16 
Sant Pau de 

Seguries 
P1718600H 

SAC 2016/23 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 

SAC 2016/129 
Santa 

Llogaia 
d'Àlguema 

P1719400B 

SAC 2016/66 
Saus-

Camallera-
Llampaies 

P1719900A 

SAC 2016/67 Serinyà P1720200C 

SAC 2016/43 Setcases P1720400I 

SAC 2016/132 
Siurana 

d'Empordà 
P1705700A 

SAC 2016/35 
Tallada 

d'Empordà, 
la 

P1720700B 
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Manteniment consultori local 1.684,80 € 1.516,32 

Manteniment consultori local 1.887,60 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 5.922,30 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 6.100,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.178,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 6.139,54 € 1.550,00 

Manteniment consultori local 2.010,95 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.655,96 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.300,00 € 1.600,00 
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90,00%   

84,76%   

88,89%   

27,02%   

26,23%   

73,46%   

80,00%   

25,25%   

79,56%   

60,24%   

69,57%   



 

 

SAC 2016/45 Terrades P1720900H 

SAC 2016/71 Torrent P1721000F 

SAC 2016/48 
Torroella de 

Fluvià P1721100D 

SAC 2016/60 Tortellà P1721300J 

SAC 2016/30 Toses P1721400H 

SAC 2016/74 Ullastret P1721800I 

SAC 2016/75 Vajol, la P1701500I 

SAC 2016/139 Vallfogona 
del Ripollès 

P1722200A 

SAC 2016/44 Vall-llobrega P1722300I 

SAC 2016/41 Vidrà P1722600B 

SAC 2016/37 Vidreres P1722700J 
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Manteniment consultori local 1.835,54 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.851,60 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.200,00 € 1.080,00 

Manteniment consultori local 2.500,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.049,57 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.600,00 € 379,16 

Manteniment consultori local 1.217,05 € 1.095,35 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.650,13 € 1.485,12 

Manteniment consultori local 1.800,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 44.379,60 € 1.600,00 
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87,17%   

56,11%   

90,00%   

64,00%   

78,07%   

14,58%   

90,00% 
Recollida i tractament 

d'escombraries 

88,89%   

90,00%   

88,89%   

3,61%   



 

 

SAC 2016/137 Vilabertran P1722800H 

SAC 2016/10 Viladamat P1723100B 

SAC 2016/46 Viladasens P1723000D 

SAC 2016/29 Vilafant P1723500C 

SAC 2016/36 
Vilallonga de 

Ter 
P1723800G 

SAC 2016/91 Vilamacolum P1724000C 

SAC 2016/83 Vilamalla P1724100A 

SAC 2016/18 Vilamaniscle P1724200I 

SAC 2016/90 Vilanant P1724300G 

SAC 2016/57 Vila-Sacra P1724500B 
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Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.543,06 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 3.474,90 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.593,67 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.000,00 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.932,70 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 4.914,47 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.386,83 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 2.009,78 € 1.600,00 

Manteniment consultori local 1.771,69 € 1.594,52 
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80,00%   

35,22%   

46,04%   

34,83%   

80,00%   

82,79%   

32,56%   

67,03%   

79,61%   

90,00%   



 

 

9.8. Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres municipals de 
formació d’adults (CMFA) a la demarcació de Girona
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08,
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016).
 
La convocatòria va establir que, pel que fa als centres muni
d’adults que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
l’1 de desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
social  que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 
presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compli
als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que en l’annex 2 s’
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la com
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
Qualificadora de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults (CMFA) a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres municipals de formació d’adults que es detallen.
 
Segon. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, p
motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import total de seixanta mil euros 
segons el detall següent:
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres municipals de 
formació d’adults (CMFA) a la demarcació de Girona  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08,
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 

ades de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 
BOP núm. 156, de 17 d’agost de 2016). 

La convocatòria va establir que, pel que fa als centres muni
d’adults que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el període que va de 
l’1 de desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016.  

tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat correspon 
als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció i que en l’annex 2 s’inclouen les sol·licituds  i els motius desestimació.

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
president de la comissió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 
l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
a de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 

despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults (CMFA) a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 
centres municipals de formació d’adults que es detallen. 

Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, p
motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa d’import total de seixanta mil euros 
segons el detall següent: 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús de ce ntres municipals de 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/08, que va tenir 
lloc el dia 2 d’agost de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses 

ades de l’ús de consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial (BOP número 151, de 9 de d’agost de 2016 i 

La convocatòria va establir que, pel que fa als centres municipals de formació 
se dins el període que va de 

l’1 de desembre del 2015 al 30 d’octubre de 2016 i que el termini per presentar 

tècnic de 2 de novembre de 2016   de la tècnica del servei d’acció 
que informa que en l’annex 1 del mateix que  les sol·licituds han estat 

presentades dins el termini establert en la convocatòria, els beneficiaris es troben 
ment de les obligacions tributàries, l’objecte indicat correspon 

als conceptes subvencionables, s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el barem 
que s’indica en el punt setè de les bases específiques reguladores d’aquesta 

inclouen les sol·licituds  i els motius desestimació. 

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores esmentades la comissió 
qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 

issió formularà la proposta de resolució i el Consell Rector de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a 

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, a proposta de la Comissió 
a de la convocatòria de subvencions per al finançament de les 

despeses derivades de l’ús de centres municipals de formació d’adults (CMFA) a la 
demarcació de Girona, aprova per unanimitat l’adopció del següent 

consten a l’annex I les subvencions a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús dels 

Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II, pels 

Comprometre la despesa d’import total de seixanta mil euros (60.000,00 €) 



 

 

 

Programa municipal manteniment centres Acció 
Social 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten 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 subvenc
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, 
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 
document, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura
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 despes
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, 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
electrònica de Dipsalut.
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Aplicació 
pressupostària 

Programa municipal manteniment centres Acció 6/2310/46202 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

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, 
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 
ocument, l’import, el concepte, la data d’emissió de la factura

ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb 
identificació de l’import i de la seva procedència.  

Fixar que la justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 
hagi realitzat l’activitat. 

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. 

sessió 8 nov 2016 – Pàg. 86 

Import 

60.000,00 € 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

ió, 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 

amb identificació del proveïdor, el número de 
ocument, 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 

es objecte de la subvenció s’haurà 
d’efectuar, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2016, una vegada el beneficiari 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
Tauler) ubicat a la seu 



 

 

Annex 9.8.1. 
 

Ajuntament CIF 
Nº 

Expedient 
general 

Projecte / Pr

Santa Coloma 
de Farners P1719100H 2016/1934 

Conserge, servei neteja, 
subministrament energia 

elèctirca, aigua, 
combustible/carburants, 

productes de neteja i servei 
telecomunicacions

Ripoll P1715600A 2016/1993 

Enllumenat, aigua, 
calefacció, serveis de 
neteja, manteniment 

d'extintors, alarmes d'edificis

Tossa de Mar  P1721500E 2016/1994 
Despeses de llum, aigua, 
neteja, calefacció, telèfon, 

revisió d'extintors i conserge

Roses P1716100A 2016/1996 
Neteja, consergeria i 

subministraments d'aigua i 

Colera P1705900G 2016/2019 Despeses de llum, 
neteja,aigua i extintors
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Projecte / Pr ograma / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Base 
Subvencionable 

corregida  

Conserge, servei neteja, 
subministrament energia 

elèctirca, aigua, 
combustible/carburants, 

productes de neteja i servei 
telecomunicacions 

  45.170,19 

Enllumenat, aigua, 
calefacció, serveis de 
neteja, manteniment 

d'extintors, alarmes d'edificis 

  17.507,43 

Despeses de llum, aigua, 
neteja, calefacció, telèfon, 

revisió d'extintors i conserge 

Manteniment d’ascensors 
d'acord amb el pacte 1er de 

la convocatòria de la 
subvenció (356,10 €)  

8779.64 

Neteja, consergeria i 
subministraments d'aigua i 

llum 
  29.735,84 

Despeses de llum, 
neteja,aigua i extintors 

  2.767,70 
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Subvencionable 
 

Atorgat 
final  

% atorgat en 
relació amb la 

base 
subvencionable  

 3.148,41 6,97% 

 2.833,57 16,18% 

3.305,83 37,65% 

 2.125,18 7,15% 

2.490,93 90,00% 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ajuntament CIF 
Nº 

Expedient 
general 

Projecte / Programa / 

Sarrià de Ter P1719800C 2016/2020 Telefonia, consum elèctric 
i servei de neteja

Torroella de 
Montgrí P1721200B 2016/2037 

Despeses de llum, aigua, 
calefacció, neteja i 

consergeria

Sant Joan de 
les Abadesses  P1717700G 2016/2053 

Consum elèctric, 
calefacció, neteja i 

consergeria

Besalú P1702200E 2016/2054 

Despeses de llum, 
extintors, telèfon, 

productes i servei de 
neteja i consergeria

La Jonquera P1709300F 2016/2101 
Despeses de neteja, llum, 
telèfon, aigua, calefacció, 
alarma i revisió extintors
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Base 
Subvencionable 

corregida 

Telefonia, consum elèctric 
i servei de neteja   26.000,00 

Despeses de llum, aigua, 
calefacció, neteja i 

consergeria 
  52.271,43 

Consum elèctric, 
calefacció, neteja i 

consergeria 
  7.500,00 

Despeses de llum, 
extintors, telèfon, 

productes i servei de 
neteja i consergeria 

  14.000,00 

Despeses de neteja, llum, 
telèfon, aigua, calefacció, 
alarma i revisió extintors 

  36.460,27 
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Subvencionable Atorgat 
final  

% atorgat en 
relació amb la 

base 
subvencionable  

3.384,53 13,02% 

3.148,41 6,02% 

3.227,12 43,03% 

2.440,02 17,43% 

2.518,73 6,91% 



 

 

 
 
 

Ajuntament CIF 
Nº 

Expedient 
general 

Projecte / Programa / 

Vidreres P1722700J 2016/2102 

Servei de neteja, 
consergeria, telèfon, 
alarma, llum i revisió 

Blanes P1702600F 2016/2167 
Llum, calefacció, 

consergeria, manteniment 

Palamós P1712500F 2016/2168 
Llum, neteja, aigua, 
calefacció, 

consergeria

Sant Hilari de 
Sacalm P1717400D 2016/2170 Aigua, calefacció, 

consergeria, llum i neteja

Calonge P1703800A 2016/2171 Neteja, consergeria, aigua, 
llum i telefon
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Base 
Subvencionable 

corregida  

Servei de neteja, 
consergeria, telèfon, 
alarma, llum i revisió 

d'extintors 

  56.109,10 

Llum, calefacció, 
consergeria, manteniment 

i neteja 
  55.000,00 

Llum, neteja, aigua, 
calefacció, alarma i 

consergeria 
  64.514,78 

Aigua, calefacció, 
consergeria, llum i neteja 

Professorat i material d'acord 
amb el pacte 1er de la 

convocatòria de la subvenció 
(19.023,00 €) 

24.848,00 

Neteja, consergeria, aigua, 
llum i telefon 

Despeses de professorat i 
lloguer d'acord amb el pacte 
1er de la convocatòria de la 
subvenció (156.000,00 €) 

15.500,00 
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Subvencionable 
 

Atorgat 
final  

% atorgat en 
relació amb la 

base 
subvencionable  

 3.541,96 6,31% 

 1.652,91 3,01% 

 2.440,02 3,78% 

 3.148,41 12,67% 

 3.148,41 20,31% 



 

 

Ajuntament CIF 
Nº 

Expedient 
general 

Projecte / Programa / 

Maçanet de 
Cabrenys P1710800B 2016/2182 

Despeses de personal de 
neteja, calefacció, aigua, 

llum i 

Bisbal 
d'Empordà P1702500H 2016/2185 Llum, calefacció, neteja, 

telefonia i revisió extintors

Alp P1700600H 2016/2187 Calefacció i llum

Anglès P1700800D 2016/2188 Neteja, alarma, telefon i 
revisió d'extintors

Arbúcies P1700900B 2016/2190 
Llum, aigua, calefacció, 

neteja, extintors, alarma i 

Maçanet de la 
Selva P1710900J 2016/2191 

Telefonia, conserge, 
neteja, alarma, llum, aigua 

i revisió d'extintors 
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Projecte / Programa / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Base 
Subvencionable 

corregida  

Despeses de personal de 
neteja, calefacció, aigua, 

llum i telèfon 

Seguretat Social d'acord amb el 
pacte 1er de la convocatòria de 

la subvenció (1.179,00 €) 
10.277,87 

Llum, calefacció, neteja, 
telefonia i revisió extintors 

  14.192,44 

Calefacció i llum   3.051,08 

Neteja, alarma, telefon i 
revisió d'extintors 

  2.500,00 

Llum, aigua, calefacció, 
neteja, extintors, alarma i 

telèfon 
  26.440,00 

Telefonia, conserge, 
neteja, alarma, llum, aigua 

i revisió d'extintors  

Reparacions diverses, 
despeses tallers, cursos i 
material, cost professors i 
manteniment d’ascensors  

(99.102,69 €) 

27.636,95 
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Subvencionable 
 

Atorgat 
final  

% atorgat en 
relació amb la 

base 
subvencionable  

 3.384,53 32,93% 

 3.227,12 22,74% 

1.500,00 49,16% 

2.250,00 90,00% 

 3.935,50 14,88% 

 3.148,41 11,39% 



 

 

 
Annex 9.8.2. 
 

Ajuntament CIF 

Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Puigcerdà P1715000D 2016/2189 
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Projecte / Programa / Activitat 
Import 

Sol·licitat a 
Dipsalut 

Motius de desestimació

Finançament de les despeses 
derivades de l'ús de centres 

municipals de formació d'adults 
898,20 

No s'adequa a l'objecte de la 
convocatòria d'acord amb el punt 1er. de 
les bases reguladores de la subvenció
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Motius de desestimació  

No s'adequa a l'objecte de la 
convocatòria d'acord amb el punt 1er. de 
les bases reguladores de la subvenció 



 

 

 
10. Torn obert de paraules
 
No hi ha més intervencions.
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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Torn obert de paraules  

No hi ha més intervencions. 

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

El secretari acctal.

Josep M. Corominas i Barnadas  Miquel À. Villacampa i Ester 
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la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

acctal.  

Miquel À. Villacampa i Ester  


