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Secretaria 
Exp. 2019/2896/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut de 5 de novembre de 
2019 
 
Núm. sessió: 2019/12 
Caràcter: Ordinària 
Data: 5 de novembre de 2019 
Horari: De les 13.05 a les 13:30 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona  
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Sílvia Paneque i Sureda 
Laia Pèlach i Saget 
Albert Piñeira i Brosel1 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Excusa la seva absència el vocal senyor Jaume Dulsat i Rodríguez. 

 
1 S’incorpora a l’inici del punt cinquè, quan és un quart de dues de la tarda. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/11, del 

dia 17 d’octubre de 2019, extraordinària i urgent 
 
2. Informacions de Govern 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
4. Expedient 2019/2821/G030104 – Proposta d’autorització de compatibilitat per 

a una segona activitat pública 
 

5. Expedient 2019/2379/F010200 – Proposta de modificació del pressupost per 
al 2020 

 
6. Expedient 2019/1213 – Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació 

dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 
del Catàleg de serveis de Dipsalut de suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi 

 

7. Expedient 2019/2888/X010100 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de 
Subvencions de l’any 2020 al 2022 (anualitat 2020) 

 

8. Expedient 2014/1833 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció concedida al Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa 

 

9.  Expedient 2014/2112 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció concedida a l’Associació Comunitària Anti-Sida de 
Girona (ACAS) 

 

10. Expedient 2017/2297/X0203E02 – Proposta de modificació de l’aplicació de la 
subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar en la convocatòria de 
subvencions per al suport econòmic a les inversions en equipaments de 
centres d’acció social 

 

11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
12. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/11, del 

dia 17 d’octubre de 2019, extraordinària i urgent 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/11, 
extraordinària i urgent, del dia 17 d’octubre de 2019, que ha estat lliurat prèviament 
als assistents. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta informa els assistents que s’estan preparant reunions al territori amb els 
diferents actors del programa de Teleassistència domiciliària (consells comarcals i 
municipis de més de 20.000 habitants), per conèixer els motius pels quals en 
determinats indrets el programa no s’està desenvolupant de manera total. Les visites, 
a càrrec de la vocal senyora Teresa Brunsó, s’agendaran en breu i la presidenta 
informa que ella assistirà a aquelles a les quals li sigui possible, amb la voluntat 
d’implantar el servei per a tothom que ho necessiti. La presidenta, finalment, es 
compromet a compartir la diagnosi que es derivi d’aquestes trobades, un cop se  
n’hagin portat a terme totes, amb la resta de membres del Consell Rector. 
 
Seguidament, la presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui informa els assistents 
que s’està preparant l’arrencada del Catàleg de Serveis per al 2020, ja aprovat i previst 
per al 3 de desembre pel que fa als programes de l’àmbit de salut ambiental i, pel que 
fa a la resta, successivament. 
 
També informa d’una reunió mantinguda amb la diputada senyora Montserrat Mindan 
relativa al projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) “Campus de 
salut”, que Dipsalut comparteix amb la Diputació, l’IdIBGi i la Fundació Salut Empordà, 
en la qual s’ha trasmès a la diputada la preocupació dels diferents participants 
respecte dels estrictes terminis de justificació, econòmica i d’indicadors, del projecte. 
S’ha sol·licitat que es mantingui una reunió, de caire polític, amb la Direcció General 
d’Administració Local (DGAL) per a plantejar-hi una possible pròrroga dels terminis 
esmentats i evitar un possible reintegrament de la subvenció concedida per la Unió 
Europea, atès que s’està desenvolupant en un termini d’aproximadament 18  mesos un 
projecte previst per a 4 anys. 
 
Finalment, pel que fa a personal, la gerent informa que en les darreres setmanes s’ha 
portat a terme les preses de possessió de 17 funcionaris, derivades dels procediments 
selectius d’oferta pública d’ocupació (OPO) aprovada al gener. Això està permetent 
revertir el percentatge d’interinitat de la plantilla. A més, també informa que la setmana 
següent es convoca una nova plaça prevista en l’OPO i que també es constitueixen, un 
cop finalitzats els procediments esmentats, les borses de treball corresponent, la qual 
cosa permet cobrir les vacants que està tenint l’Organisme. 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

428 03/10/2019 Contractació 2019/0877  

Decret d’aprovació de l’expedient de contractació pel subministrament d’un programa informàtic 
(gestor de formació) i el seu manteniment. 

429 03/10/2019 Subvencions 2019/0890  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals 
SACI, a l’Ajuntament d'Ullastret, i minorar-lo de 1.454,04 € a 1.295,75 €. 

430 03/10/2019 Subvencions 2019/0926  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals. 
SACI a l’Ajuntament de Viladamat, i minorar-lo de 1.293,78 € a 1.154,51 €. 

431 03/10/2019 Subvencions 2019/0938  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals. 
SACI a l’Ajuntament de Sant Martí Vell, i minorar-lo de 685,07 € a 616,79 €. 

432 03/10/2019 Subvencions 2019/0965  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic a les inversions d’equipament del 
consultori local i manteniment dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables a 
l’Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema, i minorar-la de 568,98 a 496,43 €. 

433 03/10/2019 Subvencions 2019/0981  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals. 
SACI a l’Ajuntament de Canet d'Adri, i minorar-lo de 1.089,96 € a 1.033,97 €. 

434 03/10/2019 Subvencions 2019/1930  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari 
dels consultoris locals. SAC 2019, a l’Ajuntament de Mont-ras, i minorar-lo de 1.877,15 € a 
1.766,43 €. 

435 03/10/2019 Subvencions 2019/2189  

Concedir bestreta a Càritas Diocesanas, per al finançament del programa Salut inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat 

436 03/10/2019 Contractació 2019/2607  

Adjudicar a la Fundació Vicki Bernadet, el contracte menor del servei de formació per a 
professionals: "L'abús sexual infantil: prevenció-sospita-actuació " de 20 hores de durada, per un 
import màxim de dos mil euros, (2.000,00 €), exempt d’IVA. 

437 03/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2777  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora 
Laura Lázaro 

438 03/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2778  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora Alba 
Tarrés 

439 10/10/2019 Contractació 2019/1282  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 4 
(Garrotxa). 

440 10/10/2019 Contractació 2019/1283  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 3 
(Cerdanya). 
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441 10/10/2019 Contractació 2019/1284  

Aprovar la pròrroga del contracte per un termini de dos anys, amb efectes des del dia 11 
d’octubre del 2019, per a portar a terme el contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables (Lot 8 – Pla de l’estany), del catàleg de serveis de 
Dipsalut, a favor de CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY amb CIF G-17243221, per 
un import màxim de 46.128,00 €, IVA exempt. 

442 10/10/2019 Contractació 2019/1285  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 7 (La 
Selva). 

443 10/10/2019 Contractació 2019/1286  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 1 (Alt 
Empordà). 

444 10/10/2019 Contractació 2019/1287  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 2 (Baix 
Empordà). 

445 10/10/2019 Contractació 2019/1288  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 5 
(Gironès). 

446 10/10/2019 Subvencions 2019/2038  

Decret de concessió de bestreta de la convocatoria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2038. Creu Roja Baix Empordà 

447 10/10/2019 Subvencions 2019/2039  

Decret de concessió de bestreta de la convocatoria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2039. Creu Roja Gironès 

448 10/10/2019 Subvencions 2019/2048  

Decret de concessió de bestreta de la convocatoria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2064. Càritas Diocesanas de Girona. Alt Empordà 

449 10/10/2019 Subvencions 2019/2060  

Decret de concessió de bestreta de la convocatoria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2060. Càritas Diocesanas de Girona. Baix Empordà 

450 10/10/2019 Contractació 2019/2714  Decret d'entrega de béns inventariables als alts càrrecs i personal de Dipsalut. 

451 10/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2734  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0044 del senyor David 
Álvarez 

452 10/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2778  

Decret d’esmena de la resolució de reconeixement de serveis previs prestats en altres 
administracions per la senyora Alba Tarrés 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_1284.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_1285.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_1286.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_1287.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_1288.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2038.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2039.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2048.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2060.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2714.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2734.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/10_10_2019_2019_2778.pdf


 
 
 
 
 

6 

453 10/10/2019 Gestió econòmica 2019/2829  

Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 5/2019. Cinquena 
incorporació de romanents. 

454 15/10/2019 Contractació 2018/2362  

Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació de la 
contractació dels serveis d’impressions i de disseny gràfic de Dipsalut. 

455 15/10/2019 Subvencions 2019/0947  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals 
SACI, a l’Ajuntament de Verges, i minorar-lo de 223,70 € a 128,92 €. 

456 15/10/2019 Subvencions 2019/0989  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals 
SACI, a l’Ajuntament d’Esponellà, i minorar-la de 1.454,03 € a 1.380,30 €. 

457 15/10/2019 Subvencions 2019/0996  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els consultoris locals. 
SACI a l’Ajuntament de Regencós, i minorar-lo de 1.412,77 € a 708,78 €. 

458 15/10/2019 Subvencions 2019/2020  

Decret de concessió de bestreta de la convocatoria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2020. Creu Roja Ripollès. 

459 15/10/2019 Contractació 2019/2717  

Decret per l’ajustament de la contractació menor del servei de formació de claustre sobre gestió 
de conflictes per centres que participen en el programa “Sigues Tu”. 2019/2717. Alexandre 
Maset Castelló (Grup Vida). 

460 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2783  

Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei del senyor Lluís 
Moutinho 

461 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2790  Decret de nomenament de la senyora Gemma Brunet com a funcionària de carrera de Dipsalut 

462 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2791  Decret de nomenament del senyor Àlex Morales com a funcionari de carrera de Dipsalut 

463 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2792  Decret de nomenament de la senyora Anna Loste com a funcionària de carrera de Dipsalut 

464 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2793  Decret de nomenament de la senyora Mar Redondo com a funcionària de carrera de Dipsalut 

465 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2794  

Decret de nomenament de la senyora Ester Ruiz de Morales com a funcionària de carrera de 
Dipsalut 

466 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2795  Decret de nomenament de la senyora Marta Vallmajó com a funcionària de carrera de Dipsalut 

467 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2797  Decret de nomenament del senyor Antoni Mulero com a funcionari de carrera de Dipsalut 

468 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2798  Decret de nomenament de la senyora Laura Arjona com a funcionària de carrera de Dipsalut 
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469 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2799  Decret de nomenament de la senyora Imma Vilà com a funcionària de carrera de Dipsalut 

470 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2800  

Decret de nomenament de la senyora Vanessa Sánchez com a funcionària de carrera de 
Dipsalut 

471 15/10/2019 Contractació 2019/2832  

Decret d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 9 ordinadors de sobretaula i 9 
llicències de Microsoft Office. 2019 / 2832. PH SYSTEMS SL. 

472 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2838  Decret de creació de la borsa de treball de subalterns de Dipsalut 

473 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2839  Decret de creació de la borsa de treball d’auxiliars administratius de Dipsalut 

474 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2844  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Àgata Alonso 

475 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2845  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora María José García 

476 15/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019_2796  

Decret de nomenament de la senyora Cristina Esparraguera com a funcionària de carrera de 
Dipsalut 

477 16/10/2019 Subvencions 2019/2031  

Decret de concessió de bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al finançament de 
dispositius que responguin al programa Benestar i Comunitat per a 2019-2020. Expedient 
2019/2031. Creu Roja Pla de l’Estany 

478 16/10/2019 Contractació 2019/2723  

Adjudicar a Pau López Marín contracte menor del servei de formació de claustre sobre gestió 
d’emocions per centres que participen en el programa “Sigues tu”, per 3.456,00 € exempt d’IVA. 

479 16/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2776  Decret de nomenament de la senyora Noemí Guillem com a funcionària de carrera de Dipsalut 

480 16/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2805  

Decret de nomenament de la senyora Àgata Alonso com a funcionària interina per acumulació 
de tasques 

481 17/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0729  

Decret d’establiment de serveis mínims davant la convocatòria de vaga del dia 18 d’octubre de 
2019 

482 18/10/2019 Subvencions 2019/0935  

Modificar l’import de la subvenció per a les despeses d’inversió en els consultoris locals SACI,a 
l’Ajuntament de Borrassà, i minorar-lo de 1.454,03 € a 1.369,22 €. 

483 21/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2676  Decret de nomenament del senyor Àngel Marcó com a funcionari de carrera de Dipsalut 

484 21/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2677  Decret de nomenament de la senyora Paz Horas com a funcionària de carrera de Dipsalut 

485 21/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2678  Decret de nomenament de la senyora Ruth Blanch com a funcionària de carrera de Dipsalut 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2799.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2800.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2832.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2838.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2839.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2844.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2845.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/15_10_2019_2019_2796.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/16_10_2019_2019_2031.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/16_10_2019_2019_2723.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/16_10_2019_2019_2776.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/16_10_2019_2019_2805.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/17_10_2019_2019_0729.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/18_10_2019_2019_0935.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/21_10_2019_2019_2676.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/21_10_2019_2019_2678.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/21_10_2019_2019_2678_Ruth.pdf
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486 21/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2687  

Decret de nomenament de la senyora Maria Teresa Servià com a funcionària de carrera de 
Dipsalut 

487 21/10/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2760  Decret de nomenament de la senyora Maria Juanola com a funcionària de carrera de Dipsalut 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/21_10_2019_2019_2687.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/10_octubre/21_10_2019_2019_2760.pdf
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4. Expedient 2019/2821/G030104 – Proposta d’autorització de compatibilitat per 
a una segona activitat pública 

 
La senyora Glòria Marull i Coll (DNI 40353610H), personal laboral temporal de 
Dipsalut, sol·licita en data 29 d’agost de 2019 (RE 4362/19) la compatibilitat per al 
desenvolupament d’una segona activitat pública, com a alcaldessa de l’Ajuntament de 
Serra de Daró. 
 
El desenvolupament d’una segona activitat pública per part del personal al servei de 
les Corporacions locals i dels Organismes que en depenen està regulada en el capítol 
II (article 2 i següents) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Cal també tenir en compte el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, atès que 
en el seu article número 1 estableix que s’aplica a les activitats del personal al servei 
de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen. 
 
A la vista del que estableix l’article 5 de l’esmentada Llei 53/1984, el personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei pot compatibilitzar les seves activitats amb l’exercici 
dels càrrecs electius següents: 
 

«[…] b) Membres de les corporacions locals, llevat que ocupin en aquestes 
càrrecs retribuïts i de dedicació exclusiva. En qualsevol cas, en els supòsits 
compresos en aquest article només es pot percebre la retribució corresponent a 
una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions o 
assistències que corresponguin per l’altra.» 

 
De conformitat amb el que exposa l’empleada en la seva sol·licitud i amb la 
documentació que facilita a la unitat gestora, i a la vista de l’informe de la Gerència i 
dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, de 23 d’octubre, es proposa al 
Consell Rector autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’aquesta segona activitat en 
el sector públic, atès que la dedicació a l’Ajuntament és parcial. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb l’esmenat article 5 in fine, la sol·licitant podrà percebre 
en la seva totalitat la retribució a què té dret pel lloc de treball a jornada completa que 
ocupa a Dipsalut així com la retribució que té assignada a l’Ajuntament (a més de les 
dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin), sempre que la dedicació al 
Consistori sigui fora de la jornada de treball a Dipsalut. 
 
Segons amb el certificat que l’empleada adjunta a la seva sol·licitud, l’activitat en 
l’Ajuntament s’exerceix durant les tardes i, per tant, fora de la jornada de treball a 
Dipsalut. 
 
A la vista del que estableix l’article esmentat anteriorment, Dipsalut comunicarà a 
l’Ajuntament la resolució per la qual s’autoritza la compatibilitat per a portar a terme 
ambdues activitats, així com qualsevol modificació de la jornada de l’empleada que 
pugui esdevenir-se a l’Organisme. 
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D’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, correspon 
al Ple de la Corporació local l’autorització o denegació de compatibilitat per a un segon 
lloc de treball o activitat.  
 
A la vista d’aquests antecedents, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts 
de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb una abstenció i el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Autoritzar la senyora Glòria Marull i Coll (DNI 40353610H), personal laboral 
temporal de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), de conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, 
perquè pugui compatibilitzar les funcions d’auxiliar administrativa que realitza a 
l’Organisme, a jornada completa, amb una segona activitat pública, a temps parcial, 
com a alcaldessa de l’Ajuntament de Serra de Daró. 
 
Segon. L’empleada té dret a percebre en la seva totalitat les retribucions que li 
corresponen per raó del lloc de treball que ocupa a Dipsalut així com la retribució per 
dedicació parcial que té assignada a l’Ajuntament i les dietes, indemnitzacions o 
assistències que li puguin correspondre.  
 
Tercer. Aquesta resolució serà vigent mentre es mantinguin les condicions 
reglamentàries que, de conformitat amb la Llei Orgànica 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i amb la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, donen lloc a aquesta autorització. 
 
Quart. Comunicar aquesta resolució a la sol·licitant i a l’Ajuntament de Serra de Daró. 

 
5. Expedient 2019/2379/F010200 – Proposta de modificació del pressupost per 

al 2020 
 
S’incorpora a la sessió el vocal senyor Albert Piñeira. 
 
La presidenta explica que, durant la preparació del pressupost per a l’exercici 2020, es 
fa una previsió económica coherent amb l’aportació estatal que en aquell moment està 
confirmada. Un cop tramitat l’expedient corresponent, i aprovada la proposta del 
pressupost de l’Organisme al Ple de la Corporació, l’aportació estatal s’incrementa i, 
per tant, la Diputació confirma a Dipsalut que disposarà de més recursos econòmics 
procedents del Fons d’Assistència Sanitària (FAS), la qual cosa permet incrementar el 
pressupost per al 2020 en aproximadamente 500.000 €. Per aquest motiu, la 
Presidència proposa aprova una proposta de pressupost modificada i traslladar-la a la 
Diputació per tal que el Ple la incorpori a l’aprovació provisional del pressupost 
corporatiu. 
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La presidenta cedeix a la gerent la paraula. La gerent explica als assistents que l’ajust 
positiu de la liquidació de l’esmentat FAS fa que Dipsalut pugui comptar amb un 
increment d’ingressos de 516.835 € i, per tant, modificar la proposta de pressupost de 
2020 aprovada en la sessió del mes de setembre, per tal que en el Ple de la Diputació 
que es portarà durant el mes de desembre s’aprovi ja el pressupost definitiu del grup 
corporatiu. 
 
L'increment de crèdits s’ha distribuït (de manera aproximada) de la manera següent: 
296.000 € es destinen a projectes de l’àmbit social, repartits entre el capítol 2 
(prestació de serveis) i el capítol 4 (subvencions). La resta, uns 220.000 €, s’ha 
destinat als serveis tècnics de salut ambiental (100.000 €) i de promoció de la salut 
(120.000 €). Pel que fa a salut ambiental, es destinen a un increment previst del 
contracte de prevenció de legionel·losi i a un nou projecte mediambiental sobre 
l’impacte del canvi climàtic en la salut. Respecte de promoció de la salut, es destinen a 
dotar millor el programa “Sigues tu” i el servei d’emergències psicològiques, d’una 
banda, i a preveure la celebración d’unes jornades per a rescatadors, les quals no 
s’havien pogut preparar inicialment per manca de crèdit. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
 
a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 
capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles 
162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les administracions 
públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període 
mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
pública i de conformitat amb la regla de la despesa. 
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L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels pressupostos i les 
seves modificacions d’acord amb les respectives bases d’execució del pressupost de 
la Diputació de Girona. 
 
El Consell Rector de Dipsalut en data 17 de setembre de 2019 aprova provisionalment 
el pressupost de Dipsalut amb la següent distribució: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. Descripció Import % 

1 Despeses de personal 2.894.836,44 20,20 

2 Despeses en béns corrents 4.878.344,37 34,04 

3 Despeses financeres 0,00 0,00 

4 Transferències corrents 5.851.190,19 40,83 

5 Fons de contingència 0,00 0,00 

A.1. Total despeses corrents 13.624.371,00 95,07 

6 Inversions reals 211.000,00 1,47 

7 Transferències de capital 480.000,00 3,35 

A.2. Total despeses de capital 691.000,00 4,82 

A. Total despeses no financeres 14.315.371,00 99,90 

8 Actius financers 15.000,00 0,10 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total despeses financeres  15.000,00 0,10 

TOTAL DESPESES (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Import % 

1 Impostos directes 0,00 0,00 

2 Impostos indirectes 0,00 0,00 

3 Taxes, preus públics i altres 183.830,00 1,28     
4 Transferències corrents 14.131.041,00 98,61 

5 Ingressos patrimonials 500,00 0,00 

A.1. Total ingressos corrents 14.315.371,00 99,90 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 

A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 

A. Total ingressos no financers 14.315.371,00 99,90 

8 Actius financers 15.000,00 0,10 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total ingressos financers 15.000,00 0,10 

TOTAL INGRESSOS (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 
Posteriorment, a la sessió de Consell Rector de data 17 d’octubre de 2019 va ser 
aprovada una modificació del pressupost en quant al seu capítol I, per distribuir de 
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diferent manera el crèdit entre les aplicacions pressupostàries que en formen part, 
però sense que aquesta modificació representés cap mena d’increment pressupostari. 
 
Amb posterioritat a les aprovacions per Consell Rector de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública (Dipsalut), tant de la proposta inicial de Pressupost 2020, com de la 
proposta de modificació del Pressupost 2020 per nova distribució de capítol I, s’ha 
tingut constància que l’import definitiu que serà objecte de transferència a Dipsalut, 
corresponent a l’aportació del Fons d’Assistència Sanitària de 2020, serà major al 
previst en 516.835 €. 
 
Per aquest motiu es fa necessari dur a terme una nova modificació del pressupost de 
Dipsalut per a l’any 2020, per incrementar en l’import indicat el pressupost d’ingressos 
i a la vegada efectuar l’assignació d’aquest crèdit a diferents aplicacions del 
pressupost de despeses. 
 
Tal i com queda exposat a la memòria de Presidència de data 30 d’octubre de 2019, 
s’han dut a terme una sèrie de modificacions tant pel què fa a l’apartat d’ingressos com 
el de despeses del pressupost de 2020, motiu pel qual és necessari modificar també 
els següent annexes que conté l’expedient d’elaboració del pressupost de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020: 
 

2. Estat d’ingressos i despeses per a l’exercici 2020. 
3.1. Plans i programes d’inversió i finançament per un termini de 4 anys. 
4.5. Informe econòmic-financer de la proposta de pressupost de Dipsalut 
per a l’exercici 2020. 

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses: 
 
- Despeses en bens corrents (Capítol II): 

 

Aplicació Descripció 
Import 

increment 
dotació 

€ Total 
dotació 

1.3110.22706 
Serveis tècnics i assistència 
municipal Govern 

96.835,00 854.373,87 

4.3110.22706 
Serveis tècnics i assistència 
municipal Promoció 

120.000,00 1.457.077,02 

5.3110.22706 
Serveis tècnics i assistència 
municipal Salut Ambiental 

100.000,00 1.201.470,48 

TOTAL IMPORT MODIFICACIÓ 316.835,00 
  

 
- Despeses financeres (Capítol III): 
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Aplicació Descripció 
Import increment 

dotació 
€ Total 
dotació 

2.3110.35900 
Altres despeses 
financeres 

10.000,00 10.000,00 

TOTAL IMPORT MODIFICACIÓ 10.000,00  

 
- Transferències corrents (Capítol IV): 

 

Aplicació Descripció 
Import increment 

dotació 
€ Total 
dotació 

1.3110.46200 
Ajuts de foment municipal a 
ajuntaments 

80.000,00 170.000,00 

1.2310.48908 Altres ajuts ONL 40.000,00 84.000,00 

1.2310.48913 
Programa de foment a la 
coop. Int. Respecte drets 
humans ONL 

80.000,00 180.000,00 

TOTAL IMPORT MODIFICACIÓ 200.000,00   

 
- Redistribució crèdits pressupost de despeses àrea de Govern i relacions institucionals: 

 

Aplicació Descripció 

Import 
increment / 
minoració 

dotació 

€ dotació 
final 

1.3110.22002 Material informàtic no inventariable -75.000,00 5.000,00 

1.3111.22706 Estudis i treballs tècnics PECT + 120.000,00 440.949,08 

1.3110.64100 Aplicacions informàtiques -45.000,00 15.000,00 

TOTAL AFECTACIÓ A IMPORT PRESSUPOST 2020 0,00   

 
Pressupost d’ingressos: 
 

Concepte 
d’ingrés 

Descripció 
Import 

increment 
dotació 

€ dotació final 

1.40000 De la Diputació de Girona 516.835,00 14.324.251,00 

2.38900 
Reintegraments de 
pressupostos tancats 

100,00 100,00 

5.31900 
Taxa gestió i control 
legionel·losi 

9.900,00 163.900,00 

TOTAL IMPORT MODIFICACIÓ 526.835,00   

 
Les esmentades modificacions queden degudament anivellades en el nou estat 
d’ingressos i de despeses del pressupost 2020. 
 
Per tot el que s’exposa, vistos els annexes i la documentació complementària que 
conté l’expedient de modificació del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut 
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Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020 i en compliment del que disposa 
l’article 15 dels estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, el Consell Rector aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de 
Girona l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, per tal de tenir en compte 
el nou import de l’aportació del FAS per a l’exercici 2020 del qual se n’ha tingut 
coneixement, essent l’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i despeses en la 
quantitat de catorze milions vuit-cents cinquanta-set mil dos-cents sis euros 
(14.857.206,00 €), el desglossament del qual per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. Descripció Import % 

1 Despeses de personal 2.894.836,44 19,48 

2 Despeses en béns corrents 5.240.179,37 35,27 

3 Despeses financeres 10.000,00 0,07 

4 Transferències corrents 6.051.190,19 40,73 

5 Fons de contingència 0,00 0,00 

A.1. Total despeses corrents 14.196.206,00 95,55 

6 Inversions reals 166.000,00 1,12 

7 Transferències de capital 480.000,00 3,23 

A.2. Total despeses de capital 646.000,00 4,35 

A. Total despeses no financeres 14.842.206,00 99,90 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. Descripció Import % 

8 Actius financers 15.000,00 0,10 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total despeses financeres  15.000,00 0,10 

TOTAL DESPESES (A+B) 14.857.206,00 100,00 

    

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Import % 

1 Impostos directes 0,00 0,00 

2 Impostos indirectes 0,00 0,00 

3 Taxes, preus públics i altres 193.830,00 1,30 

4 Transferències corrents 14.647.876,00 98,59 

5 Ingressos patrimonials 500,00 0,00 

A.1. Total ingressos corrents 14.842.206,00 99,90 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 

A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 

A. Total ingressos no financers 14.842.206,00 99,90 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Import % 

8 Actius financers 15.000,00 0,10 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total ingressos financers 15.000,00 0,10 

TOTAL INGRESSOS (A+B) 14.857.206,00 100,00 

 
Segon. Aprovar els següents annexes de l’expedient del pressupost 2020 que s’han 
vist modificats: 
 

2. Estat d’ingressos i despeses. 
3.1 Plans i programes d’inversió i finançament per un termini de 4 anys. 
4.5. Informe econòmic-financer de la proposta de pressupost. 

 
Tercer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la proposta del 
pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona  per a 
l’exercici 2020, i dels seus annexes, amb les modificacions objecte del present acord. 
 
Quart. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020 a la Diputació de Girona per tal que 
s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot seguit es 
detalla: 
 

2. Estats d’ingressos i despeses. 
3.1 Plans i programes d’inversió i finançament per un termini de 4 anys. 
4.5. Informe econòmic-financer. 

 
6. Expedient 2019/1213 – Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació 

dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 
del Catàleg de serveis de Dipsalut de suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·losi 

 
La gerent pren la paraula per explicar que es tracta de l’inici de la licitació del contracte 
d’aquest servei, que serà de 2 anys amb una pròrroga possible de 2 anys més, atès 
que el proveïdor que està prestant el servei (CECAM) finalitza el contracte vigent. El 
nou contracte és de fins a 911.000 € sense IVA (1.140.000 € amb IVA), depenent del 
nombre d’analítiques que es portin a terme. 
 
La gerent informa que en els darrers anys s’ha detectat un repunt important del 
positius per legionel·la, lligat al canvi climàtic, i per això en els nous contractes 
d’aquest servei es posa especial èmfasi en la millora de les tècniques de neteja de les 
instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, i també en la formació de les 
persones que se n’encarreguen. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
En data 23 de maig de 2019, mitjançant decret de Presidència, s’incoà l’expedient per 
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a la licitació dels serveis necessaris pel desenvolupament dels programes (pt01 i pt02) 
de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a 
la transmissió de legionel·losi, del Catàleg de serveis de Dipsalut. 

 
En data 10 d’octubre de 2019 el cap del Salut Ambiental de Dipsalut, emet un informe 
on justifica la necessitat de contractar el servei referenciat a l’encapçalament, així com 
la proposta per iniciar l’expedient de licitació, per un import màxim de nou-cents 
quaranta-nou mil set-cents trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims (949.738,23 €) IVA 
no inclòs, que sumant l’IVA corresponent de cent noranta-un mil tres-cents cinquanta-
cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (191.355,83 €), fa un total d’un milió cent 
quaranta-un mil noranta-quatre euros amb sis cèntims (1.141.094,06 €) IVA inclòs, per 
un termini d’execució de dos anys amb la possibilitat de prorrogar- ne la durada fins a 
un màxim de dos anys addicionals, sumant un màxim global de quatre anys, i d’acord 
amb el següent detall: 
 

Pressupost base de licitació 

Període 
De 02/2020 a 

12/2020 
De 01/2021 a 

12/2021 
De 01/2022 a 

02/ 2022 
Total 

Import base 
servei (IVA no 

inclòs) 
463.909,88 € 410.032,65 € 37.275,70 € 911.218,23 € 

Import base 
formació (IVA 

exempt) 
19.260,00 € 19.260,00 € 0,00 € 38.520,00 € 

Total import 
base 

483.169,88 € 429.292,65 € 37.275,70 € 949.738,23 € 

IVA del servei 97.421,08  € 86.106,85 € 7.827,90 € 191.355,83 € 

TOTAL (IVA 
inclòs) 

580.590,96 € 515.399,50 € 45.103,60 € 1.141.094,06 € 

 
El contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb l’article 
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i la competència per a la seva aprovació correspon al Consell Rector de 
Dipsalut, d’acord amb l’establert als apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional 2a de la 
LCSP atès que és un contracte de servei amb un valor estimat de  2.279.371,75 €, IVA 
no inclòs. 

 
La forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment 
obert, de conformitat amb els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP i, els criteris de 
valoració són els previstos en el plec de clàusules administratives particulars, a 
l’empara de l’establert als articles 145 a 148 de la LCSP. Així mateix, el contracte està 
subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 22.c de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte a efectes de 
determinar el procediment d’adjudicació, publicitat i competència de l’òrgan de 
contractació, és de dos milions dos-cents setanta nou mil tres cents setanta un euros 
amb setanta-cinc cèntims (2.279.371,75 €), IVA no inclòs. 



 

18 

 
De conformitat amb l’article 116 i amb la DA3a.8 de la LCSP, l’expedient de 
contractació haurà d’incorporar el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, el certificat d’existència de  
crèdit i la fiscalització prèvia de la intervenció, així com els informes del secretari i de 
l’interventora en relació a l’expedient, els quals ja justifiquen adequadament l’elecció 
del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per adjudicar el 
contracte. 
 
Havent valorat les repercussions i efectes econòmics de la present contractació, es 
considera que s’adequa de forma estricta al compliment de les exigències dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la DA3 de la 
LCSP i l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2002, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 

 
Atès que en el moment de la signatura d’aquesta proposta consta a l’expedient el plec 
de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques que regiran 
el contracte, així com la resta de documentació preceptiva. 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès pel secretari de Dipsalut, en data 14 d’octubre de 
2019. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 
corresponen al Consell Rector i a la Presidència, d’acord amb la DA 2a de la LCSP i 
d’acord amb la delegació de competències de la Presidència de la Diputació de 
Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019,  el Consell Rector, un cop incorporada a 
l’expedient la documentació preceptiva exigida a l’article 116 i la DA 3a.8 de la LCSP, 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 

 
Primer. Iniciar l’expedient de contractació dels serveis necessaris pel 
desenvolupament dels programes (pt01 i pt02) de suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi, del 
Catàleg de serveis de Dipsalut, d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 

 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’esmentat programa, mitjançant procediment obert, i en els termes 
de l’article 116.1 de la LCSP i en compliment d’allò ordenat a l’article 28 del mateix cos 
legal. 

 
Tercer. Declarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista 
és el procediment obert, de conformitat amb els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP i, els 
criteris de valoració són els previstos en el plec de clàusules administratives 
particulars, a l’empara de l’establert als article 145 a 148 del LCSP i que és un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 22.c de la LCSP. 

 
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
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tècniques reguladors del contracte, en els termes dels articles 122, 123 i 124 de la 
LCSP, previ informes preceptius del secretari i de l’interventor conforme a la DA 3.8 i 
l’article 116 de la LCSP. 

 
Cinquè. Autoritzar la despesa plurianual d’un milió cent quaranta-un mil noranta-quatre 
euros amb sis cèntims (1.141.094,06 €) IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/22706 Serveis tècnics i assistència 
municipal Protecció i a l’aplicació 4/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal 
Promoció, d’acord amb la periodificació que s’indica a continuació: 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  5/3110/22706 Serveis tècnics i 
assistència municipal Protecció 

 

PRESSUPOST 
BASE DE 

LICITACIÓ O 
PREU DEL 

CONTRACTE 

FEBRER 2020 
- DESEMBRE 

2020 

GENER 2021 - 
DESEMBRE 

2021 

GENER 2022 – 
FEBRER 2022 

Total 

SENSE IVA 463.909,88 € 410.032,65 € 37.275,70 € 911.218,23 € 

IVA 21% 97.421,08  € 86.106,85 € 7.827,90 € 191.355,83 € 

TOTAL amb IVA 561.330,96 € 496.139,50 € 45.103,60 € 1.102.574,06 € 

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  4/3110/22706 Serveis tècnics i 

assistència municipal Promoció 
 

PRESSUPOST  
PREU DEL 

CONTRACTE 

FEBRER 2020 - 
DESEMBRE 

2020 

GENER 2021 - 
DESEMBRE 

2021 

GENER 2022 – 
FEBRER 2022 

Total 

SENSE IVA 19.260,00 € 19.260,00 € 0,00 € 38.520,00 € 

EXEMPT D’IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 19.260,00 € 19.260,00 € 0,00 € 38.520,00 € 

 
Aquestes xifres es periodifiquen per anualitats del contracte de la següent manera: 
 

Pressupost base de licitació 

Període 
De 02/2020 a 

12/2020 
De 01/2021 a 

12/2021 
De 01/2022 a 

02/ 2022 
Total 

Import base servei 
(IVA no inclòs) 

463.909,88 € 410.032,65 € 37.275,70 € 911.218,23 € 

Import base 
formació (IVA 

exempt) 
19.260,00 € 19.260,00 € 0,00 € 38.520,00 € 

Total import base 483.169,88 € 429.292,65 € 37.275,70 € 949.738,23 € 

IVA del servei 97.421,08  € 86.106,85 € 7.827,90 € 191.355,83 € 

TOTAL (IVA inclòs) 580.590,96 € 515.399,50 € 45.103,60 € 1.141.094,06 € 
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Aquesta contractació es tramita anticipadament ja que la seva execució material 
començarà l’any 2020 i es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva 
consolidació dels recursos que hauran de finançar el contracte d’acord amb la 
disposició addicional tercera i la base d’execució 32ena del pressupost de la Diputació 
de Girona. 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o 
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, pel que cal condicionar la 
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats 
que correspongui. 

 
Sisè. Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant de Dipsalut i al Diari Oficial 
de la Unió Europea (DOUE). Un cop publicat l’anunci al DOUE, publicar l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant de Dipsalut. 

 
7. Expedient 2019/2888/X010100 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de 

Subvencions de l’any 2020 al 2022 (anualitat 2020) 
 
La gerent explica que anualment s’ha d’aprovar aquest document que recull les línies 
de subvenció previstes per a l’anualitat corresponent. En aquesta ocasió, per al 2020, 
es tracta de les mateixes línies ja aprovades per al 2019, que actuen en els àmbits de 
salut ambiental, promoció de la salut i acció social. La gerent remet els assistents a la 
pàgina 34 del document, en la qual es recullen els períodes d’actuació: s’ha intentant 
que els períodes de sol·licitud, subvnencionable i de justificació s’ajustin tant a les 
necessitats dels Ajuntaments i ens beneficiaris com a la gestió pròpia de l’Organisme, 
de tal manera que permeti un tancament òptim de l’any. 
 
La presidenta informa que es tracta d’un pla de subvencions molt lligat al Catàleg de 
Serveis, tant pel que fa a la planificació compartida d’objectius, com a la gestió dels 
diferents programes, serveis i actuacions. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa 
un avanç en la coordinació entre les administracions públiques i les diferents àrees 
que composen l’Organisme. 
 
Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests 
principis suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la 
despesa pública subvencional. 
 
Aquest pla es planteja de forma general enfocat a l’anualitat 2020, si bé s’incorporen 
dades respecte a les anualitats 2021 i 2022, tant a la regulació de les subvencions 
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amb concurrència pública, com a la regulació de les subvencions directes. No obstant, 
serà necessària una revisió anual, per la naturalesa dels sectors afectats per les 
subvencions de Dipsalut, en especial en la vessant d’acció social, i per possibles 
revisions per optimització del sistema i de les seves línies de subvencions. 
 
Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides a les administracions locals i a les 
entitats sense ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les comarques 
gironines la realització de projectes de promoció de la salut, salut ambiental i acció 
social. 
 
En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les Persones, l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i 
promoció de la salut per ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i 
per assolir estils de vida saludables, així com dóna suport a aquells projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables.  
 
Així mateix, per mitjà de la seva Àrea de Salut Ambiental, realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la 
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. 
 
Per últim, mitjançant l’Àrea de Govern, en la vessant d’Acció Social s’impulsen línies 
per la cooperació internacional, pels menors no acompanyats i de forma més 
transversal per la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de 
salut i social. 
 
En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim 
de concurrència competitiva.  
 
No obstant això, amb caràcter excepcional, es podran atorgar subvencions de 
concessió directa, en els termes que s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 
2012) quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, i també quan 
l'atorgament de certes subvencions vingui imposat per una norma de rang legal o bé 
estigui previst nominativament en el pressupost de l’Organisme. 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 
que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de convocatòria de 
subvencions, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i 
efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els 
costos previstos i les fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària 
 
El  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix quins són els principis 
directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i els efectes d’incompliment del 
pla estratègic. 
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El Pla estratègic 2019, aprovat pel Consell Rector en la sessió ordinària número 
2018/12, de 4 de desembre de 2018, tenia una vigència fins a 31 de desembre de 
2019, per aquest fet cal l’aprovació d’un nou pla estratègic adaptat a les noves 
necessitats. 
 
Vist l’informe proposta de la gerent i del responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 30 d’octubre de 2019, a on es proposa l’aprovació 
del Pla Estratègic de subvencions de l’any 2020 al 2022 ( anualitat 2020) i a on queda 
acreditada la necessitat del pla. 
 
En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb una abstenció i el vot 
favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’any 2020 al 2022 ( anualitat 2020), 
d’acord amb el text que figura en l’annex I. 
 
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de l’any 2020 al 2022 ( anualitat 2020), a 
la web de Dipsalut, al tauler d’anuncis electrònic (e-tauler) de l’Organisme i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
 
Annex 
 
Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut (2020-2022) - Anualitat 2020 
 
PREÀMBUL 

 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi l’establiment de 
subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla Estratègic de Subvencions els 
objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i els terminis necessaris per a la seva 
consecució. Alhora, s’establiran els costos previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran 
en tot cas, al compliment dels objectius de l’estabilitat pressupostària. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions determina quin ha de ser el  seu àmbit d’actuació, el 
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu seguiment i els efectes en cas 
d’incompliment. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la informació i la 
transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en especial des de 
l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre les 
administracions públiques i les diferents àrees que composen l’Organisme. 
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Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis suposen 
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
Aquest pla es planteja de forma general enfocat a l’anualitat 2020, si bé s’incorporen dades 
respecte a les anualitats 2021 i 2022, tant a la regulació de les subvencions amb concurrència 
pública, com a la regulació de les subvencions directes. No obstant, serà necessària una 
revisió anual, per la naturalesa dels sectors afectats per les subvencions de Dipsalut, en 
especial en la vessant d’acció social, i per possibles revisions per optimització del sistema i de 
les seves línies de subvencions. 
 
En quant als objectius de l’organisme, Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als 
ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre, contribueix a que sigui possible a les 
comarques gironines la realització de projectes de promoció de la salut, salut ambiental i acció 
social. 
 
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, realitza i 
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar 
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables, i treballar per ajudar als 
col·lectius més vulnerables perquè puguin assolir una millor qualitat de vida.  
 
Alhora, i per mitjà de la seva Àrea de Salut Ambiental, realitza un conjunt d’actuacions 
encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant 
d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb totes les 
atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació de règim local i 
sectorial vigent. 
 
Per últim, mitjançant l’Àrea de Govern, en la vessant d’Acció Social s’impulsen línies per la 
cooperació internacional, pels menors no acompanyats i de forma més transversal per la 
realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social. 
 
Per tot això, l’activitat de foment de Dipsalut està alineada amb els objectius de l’organisme i 
amb les seves línies d’actuació i s’articula en diferents eixos que es fan constar en aquest Pla 
Estratègic. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en aquest Pla i 
tindrà com a àmbits principals els de Salut Ambiental, Polítiques de Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida i Acció Social. 
 
L’Àrea de Salut Ambiental té com a objectiu donar un suport econòmic a totes aquelles 
actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les seves competències 
municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a riscos 
d’origen físic, químic o microbiològic. 
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida té com a objectiu donar suport 
econòmic a totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos 
públics i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut 
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació. 
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Així mateix, l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, ateses les 
competències que té en acció social  té com a objectiu donar suport econòmic a tots aquells 
projectes destinats a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables, i a 
aquells projectes  de cooperació internacional per entitats que amb la seva activitat ajuden a la 
millora de la qualitat de vida en països en via de desenvolupament. 
 
Per últim l’Àrea de Govern integra línies d’ajut al tercer món i menors no acompanyats, degut a 
la incorporació de una part important de la matèria d’Acció Social, i per la realització de 
congressos i simposis. 
  
Article 2 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 
consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases reguladores de la 
seva concessió. 
 
Així mateix, aquest establiment, queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 
 
Article 3 
 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el 
Pla no es porti a la pràctica en els termes que s’hi especifiquen. 
 
Article 4 
 
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment 
dels objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics. 
 
A més s’orientarà a la distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre 
administracions i col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones 
pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i 
avaluació i, tot això, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió. 
 
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel que fa 
als serveis municipals i a les obligacions dels ajuntaments en matèria de salut pública. 
 
CAPÍTOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 
Article 5 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les diverses 
subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades sense ànim 
de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i les seves 
necessitats. 
 
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques: 
 

a) La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les relacions 
dels ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb la seva 
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ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a entendre, 
gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al desenvolupament de les 
capacitats dels individus i de les comunitats per incrementar el control sobre la seva 
salut, generant sinèrgies amb els entorns urbans saludables, contribuint així a la millora 
de la salut dels ciutadans. 

b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera directa 
o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus ajuntaments, 
finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu l’objectiu de control i protecció 
del marc en el qual es desenvolupa la vida de les persones. 

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

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

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

 
En l’Àrea de Salut Ambiental: 

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

 
En l’Àrea de Govern: 
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1. Congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de 
Girona. 

2. Cooperació al desenvolupament 
3. Menors no acompanyats 

 
De conformitat amb l’article 12.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, el pla estratègic tindrà caràcter 
programàtic i no suposarà un compromís ni crearà drets i obligacions. 
 
Per aquest motiu la relació anterior i el que es regula a l’article 10 i següents, és a títol 
enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al desenvolupament i convocatòria de les línies de 
subvencions relacionades, i sense perjudici d'altres que en puguin sorgir o de les modificacions 
que es decideixi incorporar. 
 
La resolució d’aprovació de les bases i convocatòria establirà en cadascuna de les subvencions 
els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 
d’altres ajuts. 
 
Article 8 
 
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a l’article 
15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de 
març de 2012) quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general, quan a 
l’atorgament o la quantia els imposi a Dipsalut una norma de rang legal i amb caràcter 
excepcional, aquelles en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 
 
En aquest sentit, tindran preferència els ajuntaments peticionaris de subvencions que es trobin 
en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció i 
no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que fa a actuacions que no es 
puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 10 i següents. 
 
Article 9 
 
L’avaluació dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic, serà 
competència de Dipsalut. 
 
Un cop finalitzi la seva vigència s’emetrà un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels 
objectius plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme. 
 
Així mateix, seguint les directrius definides en l’article 12 del Reglament de la Llei general de 
subvencions el pla serà objecte de control financer anualment. 
 
CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 

I QUALITAT DE VIDA 

 
Article 10 
 
A continuació es fan constar les bases de subvencions aprovades per Dipsalut i les 
convocatòries que se’n deriven, en matèria de Polítiques de  Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida, sense que, com s’ha esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni 
creï drets i obligacions de cap mena.  
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- Promoció de la salut: 
 
1.  Bases reguladores de subvencions destinades a condicions de salut i estils de vida  
 
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents: 
 

 Convocatòria de subvenció a ajuntaments en matèria de condicions de salut i 
estils de vida (previsió de convocatòries a 2020, 2021 i 2022) 
 

Objecte:  
 
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de Dipsalut, destinat 
als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst 
realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període descrit en la 
convocatòria, activitats relacionades amb les condicions de salut i estils de vida de la 
població, amb l’objectiu de: 
 
 Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets 

humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que 

constitueixen els drets econòmics i socials 

 Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, 

especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 

necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

 Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure 

educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en 

situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

 Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les 

persones, estils de vida saludables o el seu benestar 

 Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament 

sostenible i el model de determinants socials de la salut. 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

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

lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida (previsió de 
convocatòries a 2020, 2021 i 2022) 

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

humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que 

constitueixen els drets econòmics i socials 
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 Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, 

especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 

necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

 Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure 

educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en 

situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials. 

 Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les 

persones, estils de vida saludables o el seu benestar 

 Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament 

sostenible i el model de determinants socials de la salut. 

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

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

lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de 
vida a la demarcació de Girona (SOI). (previsió de convocatòries a 2020, 2021 i 
2022) 

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

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

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

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

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

 
3.  Bases reguladores de les subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens 
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre 
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat.  
 
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent objecte: 
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 Convocatòria de subvenció de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre 
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 
programa Benestar i Comunitat (BiC). (2020, continuació de la convocatòria 
bianual de 2018. Previsió de convocatòria bianual l’any 2021) 

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

 
- Funcionament ordinari, manteniment i inversions: 

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

 
 Convocatòria de subvencions als ajuntaments  per al finançament de despeses 

derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC). (previsió de 
convocatòries a 2020, 2021 i 2022) 

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

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
 Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector 

vinculat i entitats sense ànim de lucre  per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels 
centres docents d’educació especial (CMFA, CDEE). (previsió de convocatòries 
a 2020, 2021 i 2022) 

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

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

 Convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses de inversió en els 
consultoris locals (SACI) 

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

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

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

 Convocatòria de subvenció a Ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA) 
(Previsió de convocatòria a 2021) 

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

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

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

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

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

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

 
CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SALUT AMBIENTAL 

 
Article 11 
 
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Salut Ambiental i 
les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2020, sense que, com s’ha esmentat 
a l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni creï drets i obligacions de cap mena.  
 
 
1. Bases reguladores de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08) 
 

 Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08). (previsió per de convocatòries a 2020, 
2021 i 2022) 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, 
dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut per a l’any 2018. 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments del litoral gironí 



 

32 

 
2. Bases reguladores de la subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús 
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). (previsió de convocatòries a 2020, 2021 i 
2022) 
 

 Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús públic 
de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 
 
Objecte:  
 
Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d'unes piscines 
municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari. 
 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 
Poden participar tots els municipis que disposin de piscines municipals amb servei de 
salvament i socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els requeriments que la 
normativa d'aplicació estableixi per l'exercici d'aquesta professió. 

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

 Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10). (previsió de 
convocatòria bianual a 2020 i 2022) 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal de dotar als 
ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues 
urbanes presents als seus municipis. 

 
Destinataris:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 

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

 Convocatòria de subvenció per al finançament de l’assessorament i suport 
tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT). (previsió de 
convocatòries a 2020, 2021 i 2022) 
 

Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a finançar les actuacions en relació amb les competències que la normativa 
atribueix als ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública. 
 
Destinataris:  
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Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin obtingut un informe favorable 
dels serveis tècnics de Dipsalut. 

 
 

CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS DE GOVERN 

 
Article 12 
 
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Govern i Acció 
Social i les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2020, sense que, com s’ha 
esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni creï drets i obligacions de cap 
mena.  
 
1. Bases reguladores de la subvenció a les administracions públiques no territorials i els 
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per 
a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la 
demarcació de Girona (SEC) 
 

 Convocatòria de subvenció a les administracions públiques no territorials i els 
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de 
lucre per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de 
salut i social a la demarcació de Girona (SEC). (previsió de convocatòries a 2020, 
2021 i 2022) 

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

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

 
- Cooperació al desenvolupament: 

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

 Convocatòria de subvenció a les entitats sense ànim de lucre per projectes de 
desenvolupament local internacional (COOP). (previsió de convocatòries a 2020, 
2021 i 2022) 

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

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

social d’infants i joves que han emigrat sols (MENAS). (previsió de convocatòria a 
2020, pendent d’estudi per a 2021 i 2022) 

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

 
CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EXCLOSES DE CONCURRÈNCIA PREVISTES 
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST 
 
El pressupost de l’organisme per a l’any 2020 preveu les següents subvencions de concessió 
directa i caràcter nominatiu, de conformitat amb l’article 15.a) de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona: 
 

1. Al Banc dels Aliments 

2. Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa 

3. A l'Associació Valentes i Acompanyades 

4. A Càrites Diocesanes de Girona - Centre distribució aliments 

5. A l'Ajuntament de Salt - Projecte juguem 

6. A l'Ajuntament de Girona- Teleassistència 

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

8. A Unió de Pagesos 

9. A l'AMPA del Centre d'Educació Esp. Palau - Casal d'estiu 

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

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

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

13. Al Consorci Alba Ter 

14. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat-Coop. Internac. Girona 

15. A Entitats catalanes d'Acció Social 

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

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

18. A la Fundació Oncolliga Girona - Drenatge limfàtic 

19. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona - PostMir 

20. A l'Associació Pallapupas - Somriures d'hospital 
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21. Al Consorci de l'Estany 

22. A l'Associació Dentistes Solidaris Gi.- Somriures solidaris 

23. A l'Aj Olot - Pla anual d'actuació per a la protecció 

24. A l'Aj. Girona- Pla anual d'actuació per a la protecció 

 
CAPÍTOL VIII. PLA D’ACCIÓ 2020 

Línies de concurrència: 

Els terminis que s’estimen a efecte de presentació de sol·licituds, període subvencionable i 

termini màxim de justificació són els següents: 

 

Nom de la 
línia/convocatòria 

Anualitat/s 
Període presentació 

sol·licituds (any 2020) 

Període 
subvencionable 

(any 2020) 

Termini màxim 
justificació 
(any 2020) 

Condicions de salut i 
estil de vida 
Ajuntaments 

2020, 2021, 
2022 

20 febrer - 24 març 
1 d'agost 2019 a 31 

juliol 
29-set 

Condicions de salut i 
estil de vida ONL 

2020, 2021, 
2022 

23 març - 28 abril 
1 d'agost 2019 a 31 

juliol 
29-set 

Subvencions 
d'Assitència Tècnica 

(SAT) 

2020, 2021, 
2022 

Inici 20 febrer 
1 de setembre de 

2019 a 31 d'octubre  

Es determina a 
cada resolució 
de concessió 
(Fins 15 de 
novembre) 

Intervencions 
terapèutiques (SOI) 

2020, 2021, 
2022 

2 març - 14 abril 
1 d'agost 2019 a 31 

juliol  
22-set 

Consultoris (SAC) 
2020, 2021, 

2022 
20 febrer - 24 març 

1 gener 2019 a 31 
desembre  

07-jul 

Centres de Formació 
d'Adults i Centres 

d'Educació Especial 
(CFA i CDE) 

2020, 2021, 
2022 

20 febrer - 24 març 
1 agost 2019 a 31 

juliol 
15-set 

Cooperació 
internacional (COOP) 

2020, 2021, 
2022 

2 març - 14 abril 
1 setembre 2019 a 

31 d'agost 
08-oct 

Congressos (SEC) 
2020, 2021, 

2022 
23 març - 28 abril 

1 setembre 2019 a 
31 d'agost 

29-set 

Inversions per 
consultoris 

2021       

Acció Social Inversió 
Consells Comarcals 

(ASIC) 
2020, 2022 20 febrer - 24 març 

1 octubre 2018 a 31 
de juliol  

15-set 
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Inversions Acció 
Social Ajuntaments 

2021       

Inversions Acció 
Social ONL 

2021       

Benestar i Comunitat 
(BIC) 

2020, 2021, 
2022 

Ja presentades el 2019 
1 febrer 2019 a 30 

setembre  
15-oct 

Col·legis professionals 
(FOR) 

2020, 2021, 
2022 

23 març - 28 abril 
1 novembre 2019 a 

30 setembre  
15-oct 

Socorrisme piscines 
(Pt15) 

2020, 2021, 
2022 

23 març - 28 abril 
1 d'octubre 2019 a 30 

setembre  
08-oct 

Platges Ajuntaments 
(Pt08) 

2020, 2021, 
2022 

2 març - 14 abril 
16 octubre 2019 a 15 

d'octubre 
15-oct 

Pt10 (Plagues) 
2020, 2021, 

2022 
2 març - 14 abril 

1 de juliol 2019 a 30 
juny 2021 

Bestreta 

Menors no 
acompanyats  

(MENAS) 

2020, 2021, 
2022 

23 març - 28 abril 
1 octubre 2019 a 30 

setembre 
15-oct 

  
   

Les dates indicades fan esment a l'anualitat 2020 i seran actualitzades en el resta 
d'anualitats. 

 
Subvencions previstes nominativament: 

Els terminis que s’estimen a efecte de presentació de sol·licituds i termini màxim de justificació 

són els següents: 

 

Descripció 
Previsió 

Concessió 
Període 

subvencionable 
Termini màxim 

justificació 
Observacions 

Al Banc dels Aliments Maig 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

15  d'octubre de 
2020  

  

Al Consorci Centre 
Acolliment i Serveis 
Socials La Sopa 

Abril 
De l'1 d'octubre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020   

A l'Associació Valentes i 
Acompanyades 

Març 

De l'1 de novembre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 
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A Càrites Diocesanes de 
Girona - Centre distribució 
aliments 

Abril 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020   

A l'Ajuntament de Salt - 
Projecte juguem 

Març 
De l'1 d'octubre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020   

A l'Ajuntament de Girona- 
Teleassistència 

Maig 
Del 15 de novembre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

15  d'octubre de 
2020  

  

Al Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament- Tercer 
Món 

Maig Per determinar Per determinar Bestreta 

A Unió de Pagesos Maig 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020 

  

A l'AMPA del Centre 
d'Educació Esp. Palau - 
Casal d'estiu 

Març 
De l'1 d'octubre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020   

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

Març 
De l'1 d'agost de 2019 
al 31 de juliol de 2020 

22 de setembre de 
2020 

  

A la Fundació Pere Closa 
- Projecte escolar Girona-
Est 

Abril 
De l'1 d'octubre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 

  

A l'Associació Genera- 
Atenció Integral a les 
dones 

Març 
De l'1 d'octubre de 
2019 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 

  

Al Consorci Alba Ter Maig 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 

  

Al Centre Recursos Pau i 
Solidaritat-Coop. Internac. 
Girona 

Març 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

15  d'octubre de 
2020  

  

Entitats catalanes d'Acció 
Social 

Maig 

De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

8 d'octubre de 2020 
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A la Universitat de Girona 
- Càtedra de Promoció de 
la Salut 

Abril 
De l'1 de gener de 
2020 al 31 de 
desembre de 2020 

31 de gener de 
2021 

Bestreta 

A l'Institut d'Investigació 
Biomèdica de Girona 

Abril Per determinar Per determinar 

Bestreta 

A la Fundació Oncolliga 
Girona - Drenatge limfàtic 

Abril 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 

  

A l'Associació Pallapupas 
- Somriures d'hospital 

Abril Per determinar 
30 de gener de 

2021 
Bestreta 

Al Consorci de l'Estany Maig 
De l'1 de novembre de 
2019 al 31 d'octubre de 
2020 

14 de novembre de 
2020 

  

A l'Associació Dentistes 
Solidaris Gi.- Somriures 
solidaris 

Març 
De l'1 de gener de 
2020 al 30 de 
setembre de 2020 

15 d'octubre de 
2020 

  

A l'Aj Olot - Pla anual 
d'actuació per a la 
protecció 

Abril 
De l'1 de gener de 
2020 al 31 de 
desembre de 2020 

31 de gener de 
2021 

Bestreta 

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

Abril 
De l'1 de gener de 
2020 al 31 de 
desembre de 2020 

31 de gener de 
2021 

Bestreta 

 

CAPÍTOL IX. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT 

 
Article 13 
 
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de Subvencions son els 
següents: 
 
Fonts de finançament: 
 
La font de finançament principal de Dipsalut és la corresponent a l’assignació que fa anualment 
la Diputació de Girona, que en l’any 2018 és d’un import de 13.807.416,00 € (inclou l’import del 
fons sanitari de l’Estat). 
 
Les línies de subvencions, corresponen per tant a fons propis de l’organisme. 
 
Costos previsibles de les línies de concurrència: 
 
D’acord amb el pressupost de l’exercici 2020: 
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Àrea de Salut 

Ambiental 

Seguretat, vigilància, 

salvament i 

socorrisme de platges 

5/3110/46201Seguretat, salvament i socorrisme  

  600.000 € 

Servei de socorrisme 

a les piscines d'ús 

públic de titularitat i/o 

gestió municipal 

5/3110/46201Seguretat, salvament i socorrisme  

200.000 € 

Lluita i control integrat 

de plagues urbanes 

5 /110/46202 Programa econòmic lluita i control plagues

 700.000,00 € 

L’assessorament i 

suport tècnic a les 

polítiques municipals 

5 /3110/46204  Assessorament i suport tècnic polítiques 

protecció 10.000,00 € 

 

 
Descripció de la  

línia  de subvenció 
Aplicació, beneficiaris i dotació 

 

Àrea de 

Promoció de la 

Salut, benestar i 

atenció a les 

Persones 

Intervencions 

terapèutiques 

4 /3110/48900 Programa Promoció de la Salut i Qualitat de 

Vida per a ONL 90.000,00 € 

Condicions de salut i 

estils de vida 

Ajuntaments 

4 /3110/46204 Promoció salut i qualitat de vida per a 

Ajuntaments  540.000,00 € 

Condicions de salut i 

estils de vida ONL 

4 /3110/48900 Programa Promoció de la Salut i Qualitat de 

Vida per a ONL 310.000,00 € 

Benestar i Comunitat 

4 /3110/46205 Ajuntaments 157.231,52 € 

4 /3110/46501 Consells Comarcals 202.061,63 € 

4 /3110/46700 Consorcis 159.573,97 € 

4 /3110/48903 ONL             790.327,07 € 

Despeses derivades 

per l’ús de consultori 

locals 

4/3110/46203 Consultoris Locals per a ajuntaments

 200.000,00 € 

Formació de 

professionals en 

l’àmbit de la salut 

4 /3110/48912 Ajuts a col·legis professionals 1.000,00 € 

 
Escoles promotores 

de Salut 

4/3110/46200 Escoles Sigues Tu per a ajuntaments 

5.000,00 € 
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de Salut Ambiental 5/3110/76201 Inversió suport tècnic polítiques municipals

 250.000,00 € 

Àrea de Govern i 

Relacions 

institucionals 

Realització de 

congressos, simposis, 

jornades i actes en 

l’àmbit de la salut 

pública i social 

1 /3110/45391  A organismes públics dependents de les 

CCAA 15.000,00 € 

Cooperació 

internacional, del 

respecte als drets 

humans i l’atenció a 

l’extrema pobresa 

1/3110/48913 Programa suport a la cooperació 

internacional per a ONL 100.000,00 € 

 

1/2310/46501 Prog. foment coop.int. drets humans i pobresa 

extr. Consells Comarcals  40.000,00 € 

 

1/2310/78913 Prog. foment coop.int. drets humans i pobresa 

extrema ( inversió) ONL  80.000,00 € 

Despeses derivades 

per l’ús de centres 

docents d’educació 

especial 

 

 

1/2310/46203 CEE Manteniment centres educació 

especial per a Ajuntaments 75.000,00 € 

 

1/2310/48901 CEE Manteniment centres educació especial 

per a ONL 30.000,00 € 

 

 1/2310/46502 CEE Manteniment Centres educació especial 

Consells Comarcals  5.000,00 € 

 

1/2310/46702 CEE Manteniment centres educació especial 

per a Consorcis 5.000,00 € 

 

 

Despeses derivades 

per l’ús de centres de 

formació d’adults 

 

1/2310/46204  CFA- Manteniment centres formació adults 

per a ajuntaments  75.000,00 € 
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Previsió econòmica per a les subvencions directes de caràcter nominatiu: 
 

Descripció Import 

1. Al Banc dels Aliments 40.000 

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

3. A l'Associació Valentes i Acompanyades 20.000 

4. A Càrites Diocesanes de Girona - Centre distribució aliments 200.000 

5. A l'Ajuntament de Salt - Projecte juguem 25.000 

6. A l'Ajuntament de Girona- Teleassistència 65.000 

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

8. A Unió de Pagesos 20.000 

9. A l'AMPA del Centre d'Educació Esp. Palau - Casal d'estiu 12.000 

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

11. A la Fundació Pere Closa - Projecte escolar Girona-Est 16.000 

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

13. Al Consorci Alba Ter 10.000 

14. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat-Coop. Internac. Girona 15.000 

15. Entitats catalanes d'Acció Social 10.000 

16. A la Universitat de Girona - Càtedra de Promoció de la Salut 145.000 

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

18. A la Fundació Oncolliga Girona - Drenatge limfàtic 10.000 

19. A l'Associació Pallapupas - Somriures d'hospital 20.000 

20. Al Consorci de l'Estany 20.000 

21. A l'Associació Dentistes Solidaris Gi.- Somriures solidaris 46.463 

22. A l'Aj Olot - Pla anual d'actuació per a la protecció 55.000 

23. A l'Aj. Girona- Pla anual d'actuació per a la protecció 190.000 

 

CAPÍTOL X. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 
Article 14 
 
Per a cadascuna de les línies de concurrència esmentades als capítols IV, V i VI, VII del 
present pla estratègic, es recolliran els següents indicadors numèrics anualment: 
Fase de concessió de la subvenció: 

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

subvencions adreçades a ajuntaments) 
 

Fase de justificació i pagament de la subvenció: 
- Número d’expedients amb minoracions 
- Import total de les minoracions 
- Número d’expedients revocats 
- Import total de les revocacions  
- Número d’expedients correctament justificats respecte al total 
- Import total pagat 

Els mateixos indicadors esmentats anteriorment, serviran per obtenir les dades globals de totes 
les línies de Dipsalut, mitjançant el sumatori de cadascuna de les línies de concurrència. 
Pel que fa a les subvencions excloses de concurrència, es recolliran de forma global els 
següents indicadors: 
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- Número de subvencions nominatives concedides 
- Import global concedit en subvencions nominatives 
- Número de subvencions excloses de concurrència per raó de interès públic concedides 
- Import global concedit en subvencions excloses de concurrència per raó de interès 

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

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

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

 
8. Expedient 2014/1833 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament 

parcial de la subvenció concedida al Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/7, que va tenir lloc el 
14 d’octubre de 2014, va concedir al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, suport econòmic per el finançament del projecte “Sistema de gestió de la 
Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en situacions de risc per a la població", 
d’acord amb el detall següent: 
 

Expedient   NIF 

2014/1833 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa 

P1700042C 

Objecte 

Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en situacions de risc per a la 
població 
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Subvenció   

Base subvencionable 
despeses corrents 

Import concedit 
% subvencionat 

 
Data límit de 
justificació 60.000,00 € 60.000,00 € 

Base subvencionable 
despeses inversió 

Import concedit 
100% 15/11/2015 

10.000,00 € 10.000,00 € 

Total subvenció 

Base 
subvencionable  

Import concedit % subvencionat Data límit de justificació 

70,000,00 € 70,000,00 € 100% 15/11/2015 

 
El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, es comprometia al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
En data 11 de novembre de 2015 l’entitat va presentar el compte justificatiu per un 
import de seixanta-nou mil cent setanta euros amb sis cèntims (69.170,06 €) del quals 
seixanta mil dos-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (60.286,91 €)  
corresponien a despesa corrent i un total de vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb 
quinze cèntims (8.883,15 € ) a despesa d’inversió.  
 
Atès que l’import acreditat com a inversió era inferior a la despesa total a justificar     
de deu mil euros (10.000,00 €), en data 30 de desembre de 2015 el president de 
Dipsalut d’acord amb el que estableix l’apartat quart de l’acord de concessió, va 
aprovar la modificació de la subvenció i minorar l’import de setanta mil euros 
(70.000,00 €) a seixanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb quinze cèntims 
(68.883,15 €). 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
El 30 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 
posterior s’ha constatat que: 
 
 “La despesa subvencionable corresponent al sou de la treballadora IMG s’ha calculat 
sobre la base del sou previst i no del sou percebut. Aquest fet suposa que la despesa 
justificada està sobrevalorada en 3.911,62 euros, d’acord amb el càlcul que es mostra 
a continuació: 
 

  Retribucions       

Any 
s/Compte 

Justificatiu 
s/Control 
financer 

Diferència 
% Imputació 
al projecte 

Subvenció a 
reintegrar 
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2014 23.994,46 14.648,08 9.346,38 20,45 % 1.911,76 

2015 23.994,46 14.172,91 9.821,55 20,36 % 1.999,86 

     Total 3.911,62 

 

La clàusula quarta del conveni que regula la subvenció estableix que aquesta es 
reduirà proporcionalment, en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, 
la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com subvencionable. En conseqüència, 
procedeix fixar l’import definitiu de la subvenció en 65.258,44 euros: 
 

  Corrent  Inversió   Total  

Total pressupost justificat 60.286,91 8.883,15  69.170,06  

Despesa no subvencionable -3,911,62 0,00  -3,911,62 

Total subvenció definitiva 56.375,29 8.883,15  65.258,44  

 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per import de tres mil sis-cents vint-i-quatre 
euros amb setanta-un cèntim (3.624,71 €), atès que s’han imputat un excés de tres mil 
nou-cents onze euros amb seixanta-dos cèntims 3.911,62 euros en la justificació de 
les despeses corrents. 
 
Atès que si excloem de les despeses justificades l’import de tres mil nou-cents onze 
euros amb seixanta-dos cèntims (3.911,62 €) resulta un import total justificat i que es 
considera subvencionable de seixanta-cinc mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb 
quaranta-quatre cèntims (65.258,44 €) que atès que el percentatge subvencionable és 
del 100% és l’import definitiu de la subvenció. 
 
En data 22 de desembre de 2014, es va realitzar el pagament de trenta-cinc mil euros 
(35.000,00€), en concepte de bestreta i el 10 de febrer de 2016, es va realitzar el 
pagament de la quantitat restant de trenta-tres mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb 
quinze cèntims ( 33.883,15 €). 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que es desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
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Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a al 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, amb CIF P1700042C, pel 
finançament del projecte Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta 
ràpida en situacions de risc per a la població, per un import de tres mil sis-cents vint-i-
quatre euros amb setanta-un cèntims (3.624,71 €), amb la inclusió dels interessos de 
demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva 
 

(a) Import subvenció pagada 68.883,15 € 

(b) Despesa a justificar 70.000,00 € 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 100% 

   

(d) Despesa justificada 69.170,06 € 

(e) Despesa subvencionable 65.258,44 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 65.258,44 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 3.624,71 € 

 
Segon. Concedir al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, un 
termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè 
presenti les al·legacions que consideri oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
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9. Expedient 2014/2112 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció concedida a l’Associació Comunitària Anti-Sida de 
Girona (ACAS) 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/10, que va tenir lloc 
el 16 de desembre de 2014, va concedir a l’Associació Comunitària Anti-Sida de 
Girona (ACAS), amb NIF G17305210, una subvenció exclosa de concurrència pública 
per a prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics, d’acord amb el detall 
següent: 
 
 

 
L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), es comprometia al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
En data 2 de juliol de 2015 ( RE 15/3073) va presentar el compte justificatiu amb la 
relació de despeses que ascendia a un import de cinquanta-quatre mil cinc-cents 
euros (54.500,00 €). 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
El 30 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 
posterior s’ha constatat que: 
 
“En el compte justificatiu de la subvenció s’han declarat despeses que no consten en 
els registre comptables de l’Entitat. La relació d’aquestes despeses s’indica a 
continuació: 
 

Data  Referència Tercer Descripció Import 

24/09/2014 FI008/14 AMC Desplaç.atenció i coordinació abril/14 73,60 € 

11/12/2014 GI101/14 ALR Desplaç. A Figueres, desembre’14 36,80 € 

19/12/2014 GI102/14 ALR Desplaç. A Sant Feliu, desembre’14 48,30 € 

   Total 158,70 € 

 

Expedient Beneficiari NIF 

2014/2112 ACAS - L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona G17305210 

Objecte 

Prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics 

Subvenció 

Total Pressupost % subvencionat Import concedit 

54.500,00 € 90,83 % 49.500,00 € 
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D’acord amb la taula, aquestes despeses que no consten en els registres comptables 
de l’entitat, per tant, no es consideren subvencionables i s’han d’excloure de la relació 
de despeses presentades per l’entitat en la justificació d’aquesta subvenció. 
 
En data 29 de setembre de 2015, es va realitzar el pagament de la subvenció per un 
import de quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500,00 €) a l’Associació Comunitària 
Anti-Sida de Girona (ACAS). 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per import de cent quaranta-un euros amb 
vuitanta-cèntims (141,80 €) que és el resultat d’aplicar el percentatge subvencionable 
de 90,83% al total de la despesa subvencionable de cinquanta-quatre mil tres-cents 
quaranta-un euros amb trenta cèntims (54.341,30 €), d’acord amb l’acord de concessió 
de la subvenció aprovat pel Consell Rector, en la sessió ordinària 2014/10, de 16 de 
desembre de 2014.  
 
Atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa que estava obligat a justificar 
per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre, d’acord amb l'article 37.1 
apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix com a causa de 
reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient. 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que es desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
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Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), amb NIF G17305210, una 
subvenció exclosa de concurrència pública per a prevenció del VIH i altres ITS en 
col·lectius específics, per un import de cent quaranta-un euros amb vuitanta-cèntims 
(141,80 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la 
liquidació definitiva 
 

(a) Import subvenció pagada 49.500,00 € 

(b) Despesa a justificar 54.500,00 € 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 90,83% 

   

(d) Despesa justificada 54.500,00 € 

(e) Despesa subvencionable          54.341,30 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar         49.358,20 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 141,80 € 

 
Segon. Concedir a l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), un termini de 
15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS),  
a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
10. Expedient 2017/2297/X0203E02 – Proposta de modificació de l’aplicació de la 

subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar en la convocatòria de 
subvencions per al suport econòmic a les inversions en equipaments de 
centres d’acció social 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 
2017, va aprovar les bases especifiques reguladores i la convocatòria de subvencions  
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social a 
ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona (BOPG 
núm. 156, de 16 d’agost de 2017 i BOPG núm. 160, de 22 d’agost de 2017). 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
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convocatòria esmentada, establint com a data de justificació de les subvencions un 
termini màxim de fins el 20 de febrer de 2018. 
 
L’ajuntament de Lloret de Mar ha presentat el compte justificatiu dins termini i atès que 
ha justificat menys despesa que la que estava obligat a justificar per aquesta 
subvenció, el 28 de maig de 2018, la Presidència de Dipsalut signa el decret de 
minoració de l’import de la subvenció concedida de tres mil euros (3.000,00 €) a mil 
nou-cents noranta-quatre euros amb tres cèntims (1.994,03 €). 
 
Malgrat tot, però pel volum d’expedients a final d’any pel tancament l’operació 
comptable per reconèixer l’obligació de pagament no es va poder efectuar abans del 
tancament de l’exercici 2018. 
 
Així a data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import de mil nou-
cents noranta-quatre euros amb tres cèntims (1.994,03 €), i realitzar el pagament 
corresponent de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
 
Atès que el Consell Rector, en la sessió 2017/11, de 8 d’agost de 2017, va imputar les 
subvencions per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres 
d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de 
Girona amb càrrec a les aplicació del pressupost de l’exercici 2017, no és possible 
realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any en el 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Atès que les circumstàncies esmentades als antecedents fan necessari que la 
despesa s’imputi a una aplicació de l’any 2019, fet que comporta una modificació de 
l’acord aprovat pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/11, 
de 8 d’agost de 2017, pel que la competència per aprovar la modificació correspon 
també al Consell Rector de Dipsalut. 
 
Vist l’informe proposta emès per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 4 d’octubre de  2019, en què es proposa la 
modificació parcial de l’acord del Consell Rector de 8 d’agost de 2017 en relació amb 
l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 2019 
i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de la subvenció 
atorgada al beneficiari. 
 
Vistos aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent,  
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 2017/11, de 8 d’agost de 2017, pel que fa a l’aplicació pressupostària 



 

50 

on s’imputa la despesa, de manera que l’import de mil nou-cents noranta-quatre euros 
amb tres cèntims (1.994,03 €) corresponent a la subvenció concedida a l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, s’imputi en l’aplicació pressupostària del pressupost del 2019, amb el 
detall següent: 
 

Aplicació pressupostària 2017 Aplicació pressupostària  2019 Import 

Inversions en 
equipaments de 
caràcter social 
ajuntaments 

4/3110/76201 
Programa inversió 
en centres socials 

per a aj. 
4/3110/76200 1.994,03 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de mil nou-cents noranta-quatre euros amb tres 
cèntims (1.994,03 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 
següent,  
 

Aplicació 
pressupostària 

 Expedient Tercer Import 

Programa inversió en 
centres socials per a aj. 

4/3110/76200 2017/2297 
Ajuntament de Lloret 

de Mar 

 
1.994,03 € 

 

  Total  1.994,03 € 

 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a Comptabilitat i a Intervenció, als efectes de 
realitzar les anotacions comptables corresponents. 
 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
12. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
 

 
  

La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 
 


