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Secretaria
Exp. 2021/1732/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 8 de juny de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/06
Ordinària
8 de juny de 2021
De les 11:00 a les 11:25 hores
Videoconferència

Hi assisteixen:
•

Presidenta p.d.:
Maria Puig i Ferrer

•

Vicepresident primer:
Albert Piñeira i Brosel

•

Vicepresidenta segona:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

•

Vocals:
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell
Jaume Dulsat i Rodríguez
Laia Pèlach i Saget
Josep Maria Piferrer i Puig
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, cap
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització.

* S’incorpora a la sessió 3 minuts després de l’inici.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 2 de 142

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03

ESTAT

APROVAT
12/07/2021 11:03

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/05,
del dia 11 de maig, ordinària

2.

Informacions de Govern

3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

4.

Expedient 2021/232/A050300 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de
la resolució de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública de la modificació dels Estatuts de l’Organisme i la seva aprovació
definitiva

5.

Expedient 2021/1129/D050601 – Proposta d’aprovació de l’expedient de
licitació del Servei Local de Teleassistència a comarques gironines

6.

Expedient 2021/1368/D030400 – Proposta d’aprovació del “Conveni de
col·laboració amb el Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut
(GRECS) de la Universitat de Girona per a impulsar i desenvolupar un
treball conjunt en relació amb les desigualtats en salut generades pels
determinants socials de la salut i els factors ambientals”

7.

Expedient 2020/2212/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvencions finançament Pt08 seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, per a l'any 2021

8.

Expedient 2020/2208/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvencions Pt10 suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control de plagues urbanes, per a l'any 2021

9.

Expedient 2020/2096/X020201 – Proposta de resolució convocatòria de
subvencions Pm07 a ajuntaments per despeses en matèria de condicions i
estils de vida , per a l'any 2021

10. Expedient 2021/124/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens
dependents, i a les entitats sense ànim de lucre per al finançament de
dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i
Comunitat BIC 2020-23
11. Expedient 2020/2463/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvenció a ajuntaments per despeses inversió en els consultoris
locals, per a l'any 2021
12. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
13. 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 2021/05, del
dia 11 de maig de 2021, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/05,
ordinària, del dia 11 de maig de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que el proper dimarts, 15 de
juny, comencen els congressos internacionals sobre salut que Dipsalut coorganitza i
que el proper dijous, 10 de juny, tindrà lloc una roda de premsa presencial a la
Diputació de Girona, a la qual assistiran el president de la Diputació, la presidenta de
Dipsalut i el rector de la Universitat de Girona; també està previst que hi assisteixi la
senyora Lluïsa Mas, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i està convidat el
senyor Miquel Carreras, director dels serveis territorials de Salut a Girona, però sembla
que per motius d’agenda finalment no podrà assistir. D’altra banda, destaca que en el
congrés una de les ponents serà la doctora Carme Cabezas, que havia estat
sotsdirectora de promoció de la salut i que recentment ha estat nomenada secretària
general de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Seguidament, confirma les dades relatives a inscripcions que ja va avançar en la
sessió anterior: hi ha 244 persones inscrites al congrés de promoció de la salut,
dimarts i dimecres, i 174 persones inscrites al de salutogènesi, dimecres i dijous; són
315 inscripcions en total i, per tant, es pot considerar un èxit quant a participació. A
més, s’hi presentaran 173 abstracts. Dipsalut hi presentarà 7 propostes: 3
comunicacions orals i 4 pòsters al voltant de diferents projectes en què treballa:
Benestar i Comunitat, el programa Sigues tu adreçat específicament a famílies,
l’apartat orientat a les emocions del programa Sigues tu i el telèfon d’emergències
psicològiques habilitat arran de la crisi sanitària de la Covid19. A més, una de les
tècniques de salut pública de l’Organisme hi presenta el seu treball de final de màster i
també es presenta el procés participatiu que es va portar a terme durant la creació de
l’[O]bservatori. Per la seva banda, la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG
presentarà 3 propostes (2 comunicacions orals i un pòster).
La participació per part nostra serà, per tant, important. En els congressos hi haurà, en
total, 6 workshops, 5 simposi, 55 comunicacions orals i 70 pòsters, comptarà amb la
presència de 23 personalitats de renom important, vinculades a l’OMS, la UNESCO,
diferents mitjans especialitzats i referents en el món acadèmic, entre les quals hi haurà
l’esmentada Carme Cabezas, la Pilar Campos, sotsdirectora general de promoció de la
salut del Ministeri de Salut o en Rafael Cofiño, director general de salut pública a la
Consejeria de Salud de Asturias, i en general professionals i participants de més de 20
països del món (Malaisia, Irlanda, Finlàndia, Rússia...), que pertanyen no només a
l’àmbit de la salut, sinó també al social i a l’educatiu.
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La gerent finalitza la seva intervenció expressant la seva satisfacció per aquestes
dades i per la feina que s’ha estat portant a terme en la preparació d’aquest
esdeveniment, i alhora la seva decepció per no haver pogut comptar amb la presència
d’aquestes persones a Girona, vista la dimensió final dels congressos, destacant que,
en aquest sentit, representaran tot un repte tecnològic, ja que seran dels primers
congressos internacionals d’aquestes característiques que es portaran a terme en
format online, i per tant la pressió que suposa coorganitzar-los és elevada, atès que
s’hi ha hagut d’incorporar continguts “lúdics”, com una visita guiada virtual o una classe
pràctica sobre estiraments, per incentivar la participació dels assistents. La gerent
destaca que s’ha hagut de reinventar el concepte de congrés sobre salut pública i que
en la propera reunió del Consell Rector s’informarà els assistents sobre l’evolució i els
resultats d’aquests dos actes.
La presidenta pren la paraula remarcant la sensació agredolça a la qual ha fet
referència la gerent: d’una banda, contents de poder acollir aquests congressos i estar
en el centre de la salut pública a nivell internacional; i d’altra banda, la decepció per no
haver pogut rebre les persones participants presencialment a casa nostra d’aquí a uns
mesos o l’any vinent, atès que l’impacte i els contactes que hi haguéssim establert
tindrien característiques diferents. En qualsevol cas, la presidenta destaca que els
congressos tindran resultats i conclusions que més endavant podran ser profitosos en
un format presencial i que aquest contingut i aquests contactes beneficiarian el territori.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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202

201

200

199

198

197

196

195

194

Núm.

15/04/2021

15/04/2021

14/04/2021

14/04/2021

13/04/2021

13/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

06/04/2021

06/04/2021

Data

Gestió Admin. i
RH

Subvencions

Contractació

Contractació

Subvencions

Subvencions

Secretaria

Contractació

Contractació

Contractació

Unitat

2021/0574

2020/1170

2021/0729

2012/0044

2021/0855

2021/0858

2021/0207

2021/0180

2019/1728

2019/1683

Expedient

Decret d’aprovació de la convocatòria de la subvenció per al finançament del servei de
socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l'any 2021

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al finançament de les despeses
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents
d'educació especial (CMFA i CDEE), per a l'any 2021

Decret de nomenament de les Vicepresidències primera i segona de Dipsalut

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació del servei de neteja de les
instal·lacions de Dipsalut

Decret d’aprovació i adjudicació del contracte derivat de l’Acord Marc (exp. 2016/3820)
d’assegurança mèdica dels empleats de la Diputació de Girona i els seus familiars

Decret de rectificació d’un error material del Decret de resolució de la contractació del servei de
realització de les entrevistes domiciliàries als participants de l’Estudi Maduresa i Envelliment
Satisfactori a Girona – Estudi MESGI50

Resum

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Anna Loste
Romero durant els mesos de gener i febrer de 2021

Decret de liquidació i de retorn de la garantia del contracte administratiu de les obres
“Adequació d’espais per a oficines a l’edifici a l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i
Tecnològic de la UdG”
Decret d’adjudicació a Lamantis Disseny i Internet SL del contracte menor del servei de
desenvolupament del mòdul de gestió de les formacions i consulta dels recursos del web
Sigues tu
Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a la subvenció per
finançar les despeses del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió
municipal (Pt15) per a l’any 2020
203
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2021/0325

Decret de concessió a l’Ajunament de Navata de subvenció per al finançament de
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT)

Decret de concessió a la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona de
la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les
despeses del projecte Banc Aliments Girona

Decret de concessió a l’Associació Valentes i Acompanyades de la subvenció exclosa de
concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les despeses del projecte
Suport a nenes, joves i dones que estan en risc de patir o que pateixen l’amenaça d’un
matrimoni forçat

Resum

Subvencions

2021/0686

Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Ripoll per al finançament de
les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels
centres docents d'educació especial (CMFA i CDEE)

Expedient

15/04/2021

Subvencions

2020/0344

Decret de revocació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en
matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments (Pm07)

Unitat

205

15/04/2021
Subvencions

2020/0390

Data

206
15/04/2021

Subvencions

2020/1425

Núm.

207
15/04/2021

Subvencions

2021/0257

Decret d’adjudicació a Maria del Carmen Dolz i Peidro del contracte menor del servei
d'assessorament per a la creació i avaluació de material didàctic del Sigues tu

2021/0512

208
15/04/2021

Subvencions

2021/0699

Decret de revocació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès en
matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments (Pm07)

Subvencions

209
15/04/2021

Contractació

2020/0162

15/04/2021

210

16/04/2021

Subvencions

204

211

16/04/2021

Decret de revocació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació
de Girona per l’any 2020 (Pt08)
Decret d’aprovació d’incoació d’un expedient per l’atorgament a l’institut d’Assistència Sanitària
d’una subvenció directa d’interès públic per a la construcció del “Nou Laboratori Core Molecular
de Girona” al Parc Hospitalari Martí i Julià del municipi de Salt

212
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220

219

218

217

216

215

214

213

Núm.

22/04/2021

22/04/2021

21/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

Data

Subvencions

Gestió Admin. i
RH

Subvencions

Subvencions

Gestió Admin. i
RH

Gestió Admin. i
RH

Contractació

Contractació

Contractació

Contractació

Unitat

2021/0516

2021/1323

2020/0814

2021/1188

2021/0947

2021/0944

2019/1286

2019/1288

2019/1285

2019/1287

Expedient

Decret de concessió a la Universitat de Girona de la subvenció exclosa de concurrència pública
prevista nominativament al pressupost per al projecte Suport a les activitats organitzades per la
Càtedra de Promoció de la Salut

Decret de resolució de la sol·licitud de la senyora Elisabet Esteva de compactació per jornades
senceres del permís de lactància.

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2021/0037 al senyor Antoni Mulero Punsí

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis del personal al servei de
Dipsalut corresponents a la convocatòria de març de 2021

Resum

221

27/04/2021

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la
demarcació de Girona per a finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels
consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022
Decret relatiu a l’acceptació de la renúncia de Fundació Vilagran Maristany a la subvenció per a
finançar les despeses per la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de
la salut i social a la demarcació de Girona per a l’any 2019

Decret de validació de la justificació de les despeses de la suspensió parcial del contracte de
Mercè Ramos Tejada 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)
Decret de validació de la justificació de les despeses de la suspensió parcial del contracte de
Tot Oci Educació Lleure i Esports, SL 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).
Decret de validació de la justificació de les despeses de la suspensió parcial del contracte
d’Estela Gómez Ramos 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)..
Decret de de validació de la justificació de les despeses de la suspensió parcial del contracte de
Mercè Ramos Tejeda 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)
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230

229

228

227

226

225

224

223

Núm.

30/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

27/04/2021

27/04/2021

Data

Contractació

Subvencions

Gestió Admin. i
RH

Contractació

Contractació

Contractació

Subvencions

Gestió
Econòmica

Unitat

2021/1437

2020/1390

2020/0269

2021/0604

2019/1289

2020/1751

2021/0602

2021/1025

Expedient

Decret relatiu a la continuïtat del contracte de manteniment i connectivitat dels desfibril·ladors
del programa " Girona, territori cardioprotegit

Decret de minoració de l’import de la subvenció a Fundació Privada Drissa en matèria de
condicions i estils de vida (ONL CEV), per a l’any 2020

Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics/ques
informàtics/ques

Decret de rectificació d’un error de fet detectat al decret d’adjudicació del contracte menor del
servei de neteja i desinfecció de l’auditori per impartir els cursos de formació legionel·la 2021

Decret de validació de les despeses de la suspensió parcial del contracte d’Entrenaments
Funcionals per a l’execució del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes
d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona - Lot 6 (Ripollès)

Decret de convalidació de l’omissió de la funció interventora en l’aprovació del servei de
patrocini del documental "Bailar la locura" de Marta Espar i Maiol Virgili

Decret de concessió a Pallapupas de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista
nominativament al pressupost per a les despeses del projecte Somriures d'Hospital

Decret d’aprovació de la modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 2/2021 - Segona
incorporació de romanents de crèdit 2021

Resum
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4. Expedient 2021/232/A050300 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de la
resolució de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública
de la modificació dels Estatuts de l’Organisme i la seva aprovació definitiva
La presidenta explica que es van rebre al·legacions a la modificació dels Estatuts
proposada pel Consell Rector i aprovada inicialment al Ple durant el període
d’exposició pública preceptiu, i avui es proposa al Consell Rector la resposta a
aquestes al·legacions i la proposta al Ple de la Diputació d’aprovació definitiva dels
Estatuts amb els canvis plantejats.
La gerent pren la paraula per explicar el procés previ de preparació de la proposta de
modificació dels Estatuts, amb reunions amb diferents agents implicats.
Concretament, la Gerència va reunir-se amb la representació del personal de Dipsalut
per plantejar aquesta modificació que es volia proposar. No va tractar-se d’un procés
participatiu ni d’una negociació, atès que els Estatuts no són objecte de cap de les
dues coses, però sí que hi va haver una explicació de les modificacions. Un cop
exposada al pública la modificació inicial dels Estatuts, les representants del personal
de l’Organisme van considerar interessant fer alguns suggeriments en forma
d’al·legacions.
La Gerència s’ha tornat a reunir amb la representació del personal i s’han consultat
les al·legacions tant amb la Presidència com amb el secretari, de manera que el que
es proposa és estimar parcialment les al·legacions, desestimant-ne algunes: pel que
fa al bloc de suggeriments relatius a comunicació no sexista i llenguatge inclusiu, la
Gerència s’ha adreçat als Serveis lingüístics de la Diputació per copsar-ne la seva
opinió; en aquesta mena de qüestions, hi ha diversos corrents d’opinió, però en tot
cas, s’ha fet un exercici de millora del text dels Estatuts, incorporant a la proposta 16
de les al·legacions plantejades. També es van presentar dues al·legacions que feien
referència a incorporar com a funcions expresses tant de la Gerència com de la
Presidència el fet de vetllar per garantir la igualtat de tracte i la no discriminació de les
persones de l’Organisme, que també es proposa estimar. També hi havia dues
al·legacions que parlaven dels conceptes de justícia social i sostenibilitat, però es
tractava d’un error per part de les al·legants, perquè en el text aprovat inicialment ja
s’hi havia incorporat. Finalment, hi havia un seguit d’al·legacions que es referien a
qüestions organitzatives, que s’ha considerat que no procedeixen i que es proposa
desestimar. En resum, i després de tornar a establir-hi diàleg i debatre-ho amb la
respresentació del personal, es proposa estimar 18 de les propostes i desestimar-ne
la resta. La gerent informa els assistents que les representats del personal de Dipsalut
saben que avui es presenta aquesta proposta, atès que se’ls en va informar fa uns
dies.
La presidenta explica que amb aquesta proposta d’elevació al Ple de la Diputació es
tancaria l’expedient i es tramitaria l’aprovació definitiva dels Estatuts modificats.
Seguidament, obre torn de paraula per als assistents.
La vocal senyora Laia Pèlach informa que el seu grup s’abstindrà en la votació
d’aquest punt. D’una banda, tot i que ja es va posar en coneixement dels membres del
Consell Rector que s’havia debatut prèviament el text de la modificació amb la
representació del personal, considera que alguna cosa ha fallat, ja que no s’acaba
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d’entendre que, després d’aquestes comunicacions prèvies, ara es presentin
al·legacions i, per tant, valdria la pena fer una reflexió. D’altra banda, i analitzant les
al·legacions i la proposta d’estimació o desestimació plantejada, considera que
algunes de les que es desestimen, sobre tot les que fan referència a igualtat, col·lectiu
LGTBI... es podrien haver acceptat. En tot cas, reconeixent l’esforç fet per a
incorporar algunes de les propostes plantejades, reitera la seva intenció d’abstenir-se
en la votació.
El vocal senyor Pere Casellas també anuncia de l’abstenció del seu grup i informa que
ja prendran una decisió quan el punt es tracti en el Ple de la Diputació, prèvia consulta
prèvia amb tots els membres del seu grup.
La vocal senyora Gisela Saladich manifesta la seva votació favorable a la proposta.
Finalitzen les intervencions i la votació.
Antecedents
El Consell Rector de Dipsalut, en data 9 de març de 2021, va aprovar proposar al Ple
de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la modificació dels articles 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i la creació d’una disposició
derogatòria i una disposició addicional dels Estatuts de l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
El Ple de la Diputació de Girona, en data 24 de març de 2021, va aprovar inicialment i
per unanimitat, aquesta modificació dels Estatuts de Dipsalut.
Aquest acord del Ple de la Diputació de Girona va ser sotmès a informació pública
entre els dies 6 d’abril i el 18 de maig de 2021 mitjançant la publicació, al mateix dia 6
d’abril, a la seu electrònica de Dipsalut, al Butlletí oficial de la província de Girona
número 64 i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 8380. En l’esmentat
termini es va presentar una al·legació per part de les representants del personal
funcionari i laboral de Dipsalut.
En el contingut d’aquest escrit d’al·legacions es fa constar la importància dels Estatuts
en el marc de la cultura organitzativa per la qual cosa, consideren clau la incorporació
d’un compromís i implicació explícita en qüestions de no discriminació i igualtat de
tracte i oportunitats a la institució. D’altra banda, consideren la importància que té el
llenguatge en la expressió d’una determinada forma de veure, transmetre i entendre el
món i remarquen la importància de la inclusió de normes de comunicació no sexista.
En aquest sentit, i d’acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de
tracte i no-discriminació, consideren clau incorporar una revisió dels Estatuts.
Finalment, manifesten que la proposta de modificació no ha estat consultada ni
acordada prèviament amb tot el personal de Dipsalut per la qual cosa, les
representants del personal, van creure convenient obrir un procés d’informació i
consulta sobre les modificacions dels Estatuts així com de recepció de noves
propostes del personal i que, un cop rebudes, s’ha elaborat una proposta de
modificació.
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Fonaments de dret
1. Pel que fa a l’al·legació de que la proposta de modificació dels Estatuts no ha estat
consultada ni acordada prèviament amb tot el personal de Dipsalut, cal dir que els
Estatuts de Dipsalut varen ser modificats parcialment al 2016, per a la incorporació de
la competència d’acció social però, a finals de l’any 2020, es va posar de manifest, per
una banda, una necessària actualització, des de la vessant normativa, tècnica i
jurídica, de molts aspectes del seu contingut i, d’altra banda, una clara voluntat
política de dotar a Dipsalut d’uns Estatuts que reflectissin molt millor els seus
objectius, les seves competències i àmbits d’actuació, així com qüestions de cultura
organitzativa que, de manera clara, es volien impulsar.
Per tot això, es van engegar, des de l’Organisme, mecanismes de diàleg i treball amb
diferents agents, per recollir quantes més aportacions millor, i construir alhora uns
Estatuts actualitzats, però tenint en compte que uns Estatuts, bàsicament, el que han
de reunir són els mecanismes de funcionament i les competències i aspectes de la
gestió de l’organisme, a més de contenir un apunt previ als grans objectius i finalitats
que es persegueixen.
Es va obrir una roda de presentació, contrast i aportacions amb els diferents grups
polítics que integren el Consell Rector.
A nivell tècnic, es van mantenir reunions i es van recollir aportacions, conjuntament
amb la Secretaria, Intervenció, Recursos Humans i Tresoreria de la Diputació de
Girona. I, des de la Gerència, es va exposar i presentar el document a les diferents
Àrees i unitats de Dipsalut, explicant que s’estava treballant en aquesta modificació, i
fins i tot, recollint alguna aportació per part de tècnics/ques de Dipsalut.
En qualsevol cas, en la tramitació de l’aprovació o modificació d’uns estatuts, no és
preceptiva la consulta als representants del personal, tota vegada que la seva finalitat
és de caràcter competencial i organitzativa.
La representació, durant tot aquest període, en cap moment va expressar ni
manifestar cap interès en fer cap aportació al document.
Els Estatuts de Dipsalut van estar aprovats, de manera unànime, per part del Consell
Rector el dia 9 de març de 2021 i, per part del Ple de la Diputació, el dia 24 de març
de 2021.
2. Una part del contingut de les al·legacions presentades fan referència a aspectes
organitzatius de Dipsalut com són:
a) Al·legació a l’article 5 dels Estatuts sobre la competència i finalitats de Dipsalut,
en la qual proposen afegir, dins el punt 2 d’aquest article, la següent relació de
normes:
“La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic; La Llei 19/2020, de 30 de desembre,
d’igualtat de tracte i no-discriminació; La Llei 17/2015, de 30 de juliol, d’igualtat
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efectiva entre dones i homes; La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l’homofòbia,
en la transfòbia i bifòbia”.
En el punt 4 d’aquest article, es demana la introducció d’un nou apartat c) amb el
següent contingut:
“c) Àmbit de benestar social:
- Impuls o foment de la justícia social
- Reducció de la pobresa i l’exclusió social
- Governança i cohesió social
- Igualtat i no discriminació”
En el mateix punt 4, es sol·licita que en l’apartat “a) Àmbit de la salut ambiental”,
s’introdueixi el concepte “sostenibilitat” i en l’apartat “b) Àmbit de la promoció de la
salut i polítiques de justícia social” es vol introduir el concepte d’”Impuls de la justícia
social” i el “monitoreig” en el concepte de “reducció de les desigualtats”.
b) Al·legació sobre la modificació de l’article 10 dels Estatuts que regula les
competències del Consell Rector on es proposa afegir un nou punt 22) amb el
següent contingut; “Crear grups de treball que es considerin pertinents i amb la
configuració política, tècnica i ciutadana que es consideri adequada per a la
consecució dels objectiu de la comissió”
c) Al·legació per proposar afegir un nou apartat g) a l’article 12 dels Estatuts sobre el
funcionament de les sessions amb el següent redactat: “g) En cas que es consideri
adequat es podrà demanar assistència i participació dels grups de treball creades pel
consell rector”.
d) Al·legació relativa a proposar addicionar un nou punt 4 a l’article 13 dels Estatuts
que regulen l’adopció d’acords dels òrgans de govern, d’acord amb el següent
redactat “4. El Consell vetllarà pel respecte al codi de conductes d’alts càrrec de la
Diputació així com per la detecció i resolució de possibles conflictes d’interessos”.
e) Al·legació als articles 15 i 19 dels Estatuts, en el sentit d’incorporar una nova
competència, tant per a la Presidència com per a la Gerència, amb aquest mateix
contingut: “Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació cap a
tot el personal de l’Organisme”.
f) Al·legació relativa a l’article 19 dels Estatuts sobre les competències i funcions de
la Gerència relativa a afegir un nou punt 16 amb el següent contingut: “16. Col·laborar
amb la representació de personal per dur a terme les tasques de gestió de la institució
que s’escaiguin i garantir els drets i deures laborals de tot el personal tot promovent i
protegint la salut, el desenvolupament i cohesió socials, l’equitat i al sostenibilitat, la
igualtat de tracte i la no discriminació així com l’apoderament”.
g) Al·legació a l’article 29 dels Estatuts relatiu al seu model organitzatiu, en el qual es
proposa afegit un nou paràgraf amb la següent redacció: “Que promogui la conciliació
de la vida laboral i familiar i afavoreixi el desenvolupament de valors, actituds i
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comportaments ètics que contribueixin a corregir els estereotips sexistes i d’altres
tipus. Que es comprometi a planificar i executar normes i plans per a promoure la
igualtat de gènere en tots els àmbits de l’organització”.
h) Al·legació a l’article 30 dels Estatuts per proposar afegir, al final del paràgraf, la
següent frase: “Caldrà que la modificació sigui treballada de forma conjunta amb el
personal treballador i/o la representació del personal”.
Pel que fa a aquest grup d’al·legacions cal dir que els estatuts d’un organisme
autònom queden clarament exclosos de qualsevol àmbit de negociació col·lectiva, tot i
això, aquests van ser explicats, compartits, i es van incorporar millores i suggeriments
que van ser proposats per diferents treballadors/es de l’Organisme. Amb tot, de
manera informal, i amb clara bona fe per part de la Gerència, aquest document va ser
explicat i comunicat a totes les persones treballadores, i modificat si així es va
considerar.
Així mateix, pel que fa al contingut de les al·legacions referent a que consti als
Estatuts la normativa sectorial citada proposada per l’article 5.2 dels Estatuts així com
la inclusió d’un nou apartat dins el model organitzatiu de Dipsalut, cal dir que, malgrat
que els Estatuts no se’n faci constància expressa, això no significa que tota la
normativa sectorial no sigui aplicable a Dipsalut, ans el contrari, aquesta normativa i
molta d’altra que no ha estat citada per les al·legants (normativa sectorial sobre
discapacitats, supressió de barreres arquitectòniques, etc...) també vincula a Dipsalut.
Tanmateix, es considera que, el text d’un estatuts, no és la norma adequada per
recopilar tota la normativa sectorial que li pot ser aplicable atès que els estatuts d’un
organisme autònom són una norma especial que tenen com a funció concretar, per
l’àmbit determinat de l’organisme, el seu règim singular d’acord amb les competències
que li han estat atribuïdes mitjançant la desconcentració funcional, competències que
sempre seran exercides en el marc de les disposicions generals de règim local i la
resta de les normatives sectorials que li siguin aplicables, entre elles, totes les que
citen les al·legant i també les que no citen.
Els conceptes que es proposen de “Sostenibilitat” i “Impuls de la justícia social” en el
punt 4 de l’article 5 dels Estatuts, ja són conceptes inclosos en el text de l’acord
aprovat pel Consell Rector i pel Ple de la Diputació de Girona.
Altrament, els Estatuts de l’Organisme Autònom Dipsalut regulen, entre d’altres
aspectes, l’organització interna de l’Organisme, fruit de la potestat d’autoorganització
que ostenta la Diputació de Girona, per la qual cosa procedeix desestimar aquestes
al·legacions i la resta d’al·legacions que no s’esmenten de manera expressa en els
fonaments jurídics d’aquest acord pel mateix motiu, llevat les dels articles 15 i 19 dels
Estatuts, en el sentit d’incorporar una nova competència, tant a la Presidència com a
la Gerència, amb aquest mateix contingut: “Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de
tracte i la no-discriminació cap a tot el personal de l’Organisme”.
3. Pel que fa a l’al·legació sobre l’article 15 relativa a la competència de la
Presidència de Dipsalut, en la qual proposen completar la redacció del seu apartat 19
afegint el següent text que es transcriu en cursiva “19. Elaborar l’avantprojecte del
pressupost de l’organisme i donar compte de la seva gestió al Consell Rector”, cal
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assenyalar que l’article 208 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 estableix que, al
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari. En aquest sentit, cada any, la Presidència de Dipsalut,
sotmet a aprovació del Consell Rector el retiment dels estats i comptes anuals de
l’Organisme on consta, amb especial detall, la liquidació del pressupost. Per tant,
aquesta al·legació es desestima atès que, anualment, el Consell Rector té
coneixement de la gestió econòmica de l’organisme. Així mateix, en cada sessió de
Consell Rector, s’informa puntualment als seus membres de les gestions que, tant la
Presidència com la Gerència, estan duent a terme mensualment.
4. Pel que fa a les al·legacions sobre la inclusió de normes de comunicació no sexista,
cal assenyalar que els Estatuts ja es van adaptar, en la seva major part, al que
indiquen les normes d’ús no sexista del llenguatge, com es pot observar a la versió
aprovada.
Tot i això, amb la voluntat expressa de millorar en aquest aspecte, un cop vistes les
diferents aportacions i millores, i a la vista de les correccions que han efectuat els
Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona respecte a les al.legacions presentades,
es considera que cal estimar una part d’aquestes al·legacions.
5. L’article 201 del Decret 179/2015, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’aprovació inicial dels
estatuts d’un organisme autònom correspon al Ple de la corporació. Seguidament
s’han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de 30 dies per a l’examen
i la presentació d’al·legacions i suggeriments. El Ple ha de resoldre les al·legacions
formulades i, si s’escau, procedir a l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos a
comptar des de l’acord d’aprovació inicial. El text dels estatuts s’ha de publicar
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i inserir una referència d’aquesta
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector, a proposta de la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i del vocal senyor Pere
Casellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Proposar al Ple de la Diputació estimar parcialment les al·legacions
presentades per les representants del personal laboral i funcionari de Dipsalut en
relació a l’acord del Ple de la Diputació de Girona de data 24 de març de 2021 relatiu
a l’aprovació inicial de la modificació dels articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i la creació d’una disposició derogatòria i una disposició
addicional dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) en el següent sentit:
a) S’estimen 16 de les al·legacions presentades per les representants del
personal laboral i funcionari de Dipsalut en el següent sentit:
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-

pel que fa a la introducció de millores en la redacció del text dels Estatuts
relatives a l’ús no sexista del llenguatge, s’estimen 14 de les al.legacions
presentades, ressaltades en color groc en el text annex d’aquest acord, en
virtut de les correccions sobre elles efectuades per part dels Serveis
Lingüístics de la Diputació de Girona.

-

S’estima també les dues al·legacions proposades als articles 15 i 19 del
text dels Estatuts en quan a incloure una nova competència, tant per a la
Presidència com en la Gerència, en el següent sentit:
-

Article 15.- Competència
Correspon a la Presidència:
(...)
15. Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació
cap a tot el personal de l’Organisme.

-

Article 19.- Competència
Correspon a la Gerència:
(...)
8. En matèria de recursos humans, i sense perjudici de la facultat de
tutela de la Diputació de Girona, exercir les competències següents:
(...)
e. Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la nodiscriminació cap a tot el personal de l’Organisme.

b) La resta d’al·legacions es desestimen pels motius exposats en els fonaments
jurídics d’aquest acord.
Segon. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació definitiva d’aquesta
modificació dels Estatuts de Dipsalut, quedant aprovat el Text refós dels Estatuts que
s’acompanya com Annex a aquest acord, on quedaran incorporades aquests
modificacions ressaltades en negreta.
Tercer. Publicar íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Girona, el nou text
refós un cop esdevingui aprovat definitivament, i inserir una referència d’aquesta
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats
juntament amb l’annex del text articulat a la Direcció General d’Administració Local als
efectes de l’assentament corresponent en el Registre d’Ens Locals.
Quart. Notificar aquest acord a les al·legants.
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Annex a l’acord:
TEXT REFÓS DEL ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
TÍTOL PRIMER
IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS
Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica
1. L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en acrònim “Dipsalut”, és
un organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona, dotat
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària
per al compliment de les seves finalitats, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública i
acció social.
2. L’organisme autònom estarà adscrit a l’àrea que determini el Ple de la Diputació de Girona.
3. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori dins del qual resulta
competent la Diputació de Girona.
Article 2.- Règim jurídic
1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament orgànic de
la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també per
la legislació administrativa i de règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny); la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic; la normativa de contractació pública i en matèria de subvencions; i altres
disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.
Article 3.- Domicili
1. L’organisme autònom tindrà el seu domicili a la ciutat de Girona, al carrer Pic de Peguera,
15. No obstant això, l’organisme podrà acordar el trasllat del domicili social, així com
l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a l’exercici
de les seves funcions.
Article 4.- Capacitat jurídica
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, l’organisme
autònom de salut pública de la Diputació de Girona, d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà
plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes i
encàrrecs a mitjans propis, concedir subvencions, signar convenis de col·laboració,
obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis.
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2. L’exercici d’aquesta capacitat estarà delimitada pels presents Estatuts i per les disposicions
aprovades i les resolucions dictades per la Corporació.
Article 5.- Competències i finalitats
1. Dipsalut basa la seva activitat en la definició de l’Organització Mundial de la
Salut que la salut és un estat de benestar complet: físic, mental i social, i no tan
sols l’absència de malaltia. La salut depèn, doncs, no només de factors biològics,
sinó també dels anomenats determinants de la salut, que poden ser estructurals
(ambientals, context socioeconòmic, polític i estructura social) i intermedis (
recursos materials, psicosocials, conductuals i biològics).
Cal incidir, doncs, en tots aquests factors i determinants, per assolir nivells
òptims de salut i benestar a una societat, reconeixent alhora que la salut i el
benestar humans es distribueixen de forma desigual i que, per tant, cal també
contribuir en trencar les dinàmiques de desigualtat. És en aquest sentit de les
desigualtats , que també cal aplicar polítiques de justícia social, enteses com
aquelles que creen les condicions necessàries perquè es desenvolupi una
societat econòmica i socialment equilibrada i amb les mateixes oportunitats i
condicions
2. Amb aquesta premissa, Dipsalut desenvolupa les seves funcions principalment
d’acord amb el següent marc jurídic:
-

La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salud Pública, que entre altres
reconeix els principis d’equitat i de salut en totes les polítiques en el marc del
seu desplegament.
La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya, que atorga, al
seu article 5, la condició d’autoritat sanitària als alcaldes i alcaldesses i
defineix quines són les seves competències
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, que als seus articles 23 i
31, estableix que les entitats locals tenen la obligació de complir les funcions
pròpies dels Serveis Socials Bàsics.

3. D’acord amb la normativa anterior, l’organisme realitzarà funcions d’assistència i
cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les
competències que en matèria de salut pública i acció social els siguin atribuïdes
per la legislació de règim local i sectorial, tot garantint els principis de solidaritat,
eficàcia i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social,
assegurant la prestació adequada en la totalitat del territori dels serveis de
competència municipal i participant en la coordinació de l’Administració Local
amb la de la Comunitat Autònoma i l’Estat, de conformitat amb l’article 31 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
4. Els àmbits d’actuació de Dipsalut són, entre d’altres, els següents:
a) Àmbit de la salut ambiental:
-Sanitat ambiental
-Control de les aigües de consum humà
-Control sanitari d’establiments públics i indrets habitats
-Seguretat alimentària
-Sostenibilitat
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b) Àmbit de la promoció de la salut i polítiques de justícia social:
-Estils de vida
-Condicions de vida
-Benestar de les persones
-Reducció de les desigualtats
-Impuls de la justícia social
c) Aquells altres àmbits que acordin els òrgans de govern.
5. Dipsalut podrà exercir, entre d’altres, funcions de:
a)
b)
c)
d)
e)

Elaboració, oferta i execució del catàleg de serveis de l’organisme.
Assessorament, formació i transferència de coneixement.
Informació, recerca, innovació i avaluació.
Coordinació, col·laboració i enllaç amb la resta d’agents del territori.
Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats
esmentades i que acordi el seu Consell Rector i el Ple de la Diputació de
Girona.

6. Els àmbits i funcions anteriors es podran desenvolupar a través dels següents
instruments de gestió:
a) La prestació de servei.
b) Els programes de foment econòmic.
c) Els programes d’assessorament, formació i transferència de coneixement.
Article 6.-Objectius
En relació amb el que preveu l'article 5 d'aquests Estatuts, l'organisme autònom local Dipsalut
pot dur a terme tots els actes que tendeixin als objectius següents:
a) Promoure i protegir la salut, el desenvolupament i cohesió social, l’equitat i
la sostenibilitat a la demarcació, amb el compromís i voluntat d’incorporar la
paritat de gènere i l’apoderament individual i comunitari.
b) Col·laborar amb diferents administracions i altres agents del territori per
promoure la millora de la salut i el benestar, així com participar en aliances,
taules i grups de treball.
c) Fer de nexe de connexió entre ens del sector públic o entre aquests i
entitats per tal de millorar en eficiència i eficàcia les polítiques de salut i
socials de la demarcació.
d) Impulsar, establir i/o participar en projectes d’innovació vinculats al seu
àmbit d´actuació.
e) Impartir formació adreçada a la ciutadania, a altres administracions i a
professionals i professorat, inclòs el no universitari.
f) Orientar la seva estratègia en la línia dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible i en la dels eixos
estratègics definits al seu pla estratègic, que impulsin la connexió entre els
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diferents agents, el coneixement del seu àmbit d´actuació i el nou model
que relaciona la salut, la dimensió social i la sostenibilitat.
L’organisme també podrà crear associacions cíviques o ajudes al funcionament de les ja
existents, sempre que tendeixin a la millora de la salut o social.
Així mateix podrà acceptar herències, llegats i donacions, i obtenir subvencions i altres ajuts
de l'Estat i de corporacions públiques o de particulars per a la realització d'estudis sobre
salut pública.
TÍTOL SEGON
ÒRGANS DE GOVERN
FUNCIONAMENT

I

D’ADMINISTRACIÓ,

COMPETÈNCIES

I

RÈGIM

DE

Article 7.- Òrgans de govern i d’administració
El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans següents:
a)
b)
c)
d)

el Consell Rector
la Presidència
la Vicepresidència o Vicepresidències
la Gerència

Secció primera
El Consell Rector
Article 8.- Concepte
El Consell Rector és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’alta orientació i
fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme autònom.
Article 9.- Composició
El Consell Rector tindrà la composició següent:
•

Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona o diputat o
diputada en qui hagi delegat.

•

Vocals designats pel Ple de la Diputació de Girona en nombre mínim de vuit i màxim de
dotze, dels que com a mínim dues terceres parts han de ser diputats i diputades de
la Diputació de Girona.

Article 10.- Competències
Correspon al Consell Rector:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aprovar el programa d’actuació
Aprovar les memòries de gestió periòdiques
Proposar l’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d’acord amb les
respectives Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Girona
Proposar l’aprovació de reglaments
Proposar l’aprovació dels Comptes generals
Proposar l’aprovació de l’Inventari de béns
Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts
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Aprovar la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim
retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència.
Aprovar els criteris de distribució dels complements de productivitat i incentius al
personal a proposta de la Presidència
Aprovar els convenis col·lectius i els acords marc en matèria de funció pública
de l’organisme, i proposar al ple de la Diputació els acords que determinin o
modifiquin condicions retributives.
Aprovar els convenis marc corresponents
Aprovar les bases i el pla estratègic de subvencions, sense perjudici d’altres
competències en matèria de subvencions que derivin de les bases
d’execució del pressupost que s’aprovin cada anualitat.
Proposar l’aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre Dipsalut
Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme.
Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb el
caràcter de delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació de Girona
o assignades a un altre òrgan
Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Rector
per a la seva contractació.
Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan superin els llindars
establerts a la normativa.
Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, quan portin
vinculada una despesa a càrrec del pressupost de Dipsalut que superi els
100.000 euros, i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin, incloses
les plurianuals.
Aprovar la concertació d’operacions d’endeutament a curt i llarg termini, amb
autorització del Ple de la Diputació.
Crear ens instrumentals que tindran la consideració de mitjà propi i servei tècnic
per a l’acompliment de les competències i finalitats de Dipsalut
Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i l’autoritzaciódisposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es derivin dels actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.

Article 11.- Quòrum d’assistència a les sessions
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions del Consell
Rector serà d’un terç del nombre total dels seus membres que mai no podrà ser inferior a tres
persones.
En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres;
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que
ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d’acord amb les previsions
d’aquests Estatuts les substitueixin.
2. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir lloc
una reunió informativa per donar compte a les persones presents dels assumptes que havien
estat inclosos en l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les
raons d’urgència per tal que la Presidència de la Diputació, si així ho considera oportú,
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exerceixi les competències del Consell Rector, al qual se’n donarà compte, en la sessió
següent que celebri, a l’efecte de ratificació.
Article 12.- Funcionament de les sessions
El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent manera:
a) El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en sessió
ordinària.
b) El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri
necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres.
c) La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que
mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
d) A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les
persones que exerceixin els càrrecs de secretari o secretària, interventor o
interventora i tresorer o tresorera, o funcionaris en què hagin delegat i la persona
titular de la Gerència. A criteri de la Presidència, podran ser convocats altres
responsables de l’organisme o persones alienes que informaran o assessoraran a
l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva
presència.
e) En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per
la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.
f) En cas de necessitat i en situacions excepcionals de força major, de risc
col·lectiu o catàstrofe que impedeixin el normal funcionament presencial de
les sessions, de conformitat amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, d’abril, la
Presidència podrà decidir que la sessió es dugui a terme amb caràcter
telemàtic.
Les vocals del Consell Rector que tinguin la baixa per risc durant l’embaràs, o els
vocals que gaudeixin de permís de maternitat o paternitat, així com els que pateixin una
malaltia prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva assistència
personal a la sessió, podran assistir a distància a les sessions mitjançant
videoconferència o altre procediment similar, participant en la votació dels assumptes a
tractar, sempre que quedi garantit el sentit del seu vot i de la seva llibertat per emetre’l.
S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distancia:
- La sessió constitutiva del Consell Rector de l’organisme.
- L’elecció del President o Presidenta de l’organisme.
Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia a la Presidència,
o a la Vicepresidència de l’organisme, en funció de qui presideixi la sessió.
Article 13.- Adopció d’acords pels òrgans de govern
1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la
que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si persisteix l’empat decidirà la Presidència
amb el seu vot de qualitat.
3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenir-se de
votar.
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Secció segona
La Presidència
Article 14.- Concepte
1. La Presidència, que recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona,
és l’òrgan que ostenta la màxima representació de DIPSALUT, i en dirigeix el govern i
l’administració.
2. En el cas que ho consideri oportú, la Presidència de la Diputació podrà delegar les seves
funcions en un o en diversos vocals del Consell Rector. La Presidència delegada de
l’organisme exercirà les funcions atribuïdes a la presidència en els presents Estatuts, llevat
que en el decret de delegació s’estableixi altra cosa.
Article 15.- Competències
Correspon a la Presidència:
1. Representar l’organisme autònom en els actes que ho requereixin i subscriure, en
l’esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que sigui necessari per a la
consecució de les seves finalitats.
2. Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels
òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat
3. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació dintre dels límits quantitatius
determinats per la legislació vigent.
4. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent la Presidència per a
la seva contractació.
5. Aprovar les convocatòries de subvencions, excepte en el cas de l’aprovació
conjunta de bases i convocatòria, en que la competència recau en el Consell
Rector.
6. Aprovar les subvencions directes de caràcter nominatiu, previstes al
pressupost de l’organisme.
7. Aprovar les subvencions directes per interès públic o social, dins dels límits
que s’aprovin en cada legislatura.
8. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, quan portin
vinculada una despesa a càrrec del pressupost de Dipsalut inferior o igual a
100.000 euros i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin.
9. En base al que estipula la Llei de Bases de Règim Local, exercir la funció
delegada de la direcció superior de personal:
a. Nomenar els funcionaris de carrera de l’organisme i contractar personal
laboral
b. Nomenar al personal interí i contractar personal laboral temporal
c. Nomenar i separar la persona que ocupi la Gerència
d. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases de selecció de personal i les
bases de provisió de llocs de treball
e. Resoldre les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball de
l’organisme, i nomenar i remoure les persones que ocupin càrrecs de
comandament
f. Efectuar l’assignació individualitzada de complements de productivitat i
incentius al personal
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g. Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la
legislació vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la Diputació
de Girona en el cas de personal funcionari d’aquesta
Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència de
la Diputació de Girona, segons les bases d’execució del pressupost.
Retre els estats de comptes de l’organisme i proposar la liquidació del
pressupost.
Aprovar l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris.
Aprovar la constitució de bestretes de caixa fixa, les seves modificacions i
cancel·lacions.
Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos
de l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.
Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació cap a tot el
personal de l’organisme
Elevar al Ple de la Diputació la proposta d’acceptació dels acords de delegació
adoptats pels ajuntaments, dels quals posteriorment es donarà compte al Consell
Rector.
Emetre recomanacions a les entitats locals en cas de catàstrofe o d’infortunis
públics o greu risc dels mateixos, per la presa de les mesures necessàries i
adequades.
Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies
de l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi a la presidència de l’entitat local
amb el caràcter de delegables i no hagi estat reservada a la Presidència de la
Diputació o assignada a un altre òrgan
Elaborar l'avantprojecte del pressupost de l'organisme.
Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i l’autoritzaciódisposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es derivin dels actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.
Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans
Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.

De conformitat amb l’article 34.1.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de règim local, la Presidència podrà en casos de urgència, assumir matèries
competència del Consell Rector, de forma justificada i donant compte al Consell
Rector a la primera sessió que celebri per a la seva ratificació, sempre i quan siguin
delegables.
Secció tercera
La Vicepresidència o Vicepresidències
Article 16.- Concepte i nomenament
1. La Vicepresidència o Vicepresidències és l’òrgan de govern que, en el seu ordre, substituirà
la Presidència i n’assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia
de la persona que en sigui titular.
2. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència o
les Vicepresidències d’entre els vocals del Consell Rector.
Article 17.- Exercici de funcions delegades per la Presidència
A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència o Vicepresidències exerciran les
funcions que li delegui la Presidència de la Diputació.
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Secció quarta
La Gerència
Article 18.- Concepte
La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica i administrativa i la
direcció estratègica de l’organisme de conformitat amb les directrius fixades pel Consell
Rector i la Presidència.
La persona titular d’aquest òrgan de direcció professional haurà de ser funcionari o funcionària
de carrera o laboral de les Administracions Públiques o un o una professional del sector privat,
titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon
supòsit.
La persona titular de la Gerència serà escollida d’acord amb els criteris d’idoneïtat,
mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i concurrència.
Article 19.- Competències i funcions
Correspon a la Gerència:
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
2. Executar i fer complir els objectius estratègics i els acords dels òrgans de govern, i
adoptar les disposicions particulars adients per al seu millor compliment.
3. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar serveis i exercir el seguiment i
control dels programes de Dipsalut de conformitat amb les directrius dels
òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió,
amb la participació i consideració del criteri de l’equip directiu tècnic de
l’organisme.
4. Representar l’organisme en els casos en què aquesta representació no sigui
assumida per la Presidència o alguna de les vicepresidències, i relacionar-se
amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els
particulars.
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general.
6. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal.
7. Administrar el patrimoni de l’organisme.
8. En matèria de recursos humans, i sense perjudici de la facultat de tutela de la
Diputació de Girona, exercir les competències següents:
a. Assistir a la Presidència en la seva funció de direcció superior del
personal, exercint el comandament tècnic immediat.
b. Elaborar les propostes de plantilla i relació de llocs de treball.
c. Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
d. Elaborar i proposar els instruments vinculats a la gestió dels recursos
humans de l’organisme, per a la seva ordenació i progressió.
e. Vetllar perquè es garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació cap a
tot el personal de l’organisme.
f. Assistir, en representació de l’organisme, a les meses de negociació
amb la representació dels treballadors.
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g. Adscriure al personal als diferents llocs previstos a les relacions de lloc de
treball, tant si suposa mobilitat funcional com geogràfica, i d’acord amb les
normes de provisió de llocs aprovades.
h. Autorització l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per a
la formació i perfeccionament de tot el personal de l’organisme autònom.
i. Autoritzar el pla anual de vacances.
j. Autoritzar la realització d’hores extraordinàries.
k. Proposar a la Presidència la incoació d’expedients sancionadors al
personal.
9. Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, el pla d’actuació i
catàleg de serveis de l’organisme.
10. Elaborar els plans estratègics i les memòries de gestió de l’organisme i
elevar-los a la consideració del Consell Rector.
11. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les
innovacions tecnològiques adequades, així com pel correcte manteniment i
conservació de les instal·lacions i equipaments.
12. Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
13. En matèria d'autorització de despeses, l'autorització de les següents:
a. Les d'assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part del
personal.
b. Qualsevol altra prèvia delegació de la Presidència.
14. Aquelles competències que li siguin atribuïdes pel Consell Rector o la Presidència
en matèria de contractació d’obres, serveis, subministres o qualsevol altre tipus de
contracte establert a la legislació.
15. Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les
sessions del Consell Rector.
16. Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i l’autoritzaciódisposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es derivin dels actes
administratius que dicti en l’exercici de les competències anteriors.
17. Signar, en fase prèvia, les operacions comptables corresponents a les diferents
fases d'execució de despesa pressupostària, i les relacions d'operacions de
reconeixement d'obligacions.
18. Les que la Diputació de Girona li encomani en relació a l’assistència i cooperació als
municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut pública.
19. Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.
Secció cinquena
Règim de recursos
Article 20.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern
1. Els actes dels òrgans de govern quan posin fi a la via administrativa són susceptibles
de recurs en els termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment de les
administracions publiques.
No obstant, les persones interessades podran formular recurs d’alçada davant la
Presidència de la Diputació de Girona, excepte en aquells casos en que concorri un
recurs especial per raó de la matèria.
2. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi
competències atribuïdes a òrgans col·legiats de l’organisme autònom,
les persones
interessades podran formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.
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3. En els litigis entre administracions públiques no serà procedent interposar recurs en
via administrativa. No obstant això, quan una administració interposi recurs contenciósadministratiu contra Dipsalut, podrà requerir prèviament a Dipsalut per tal que derogui
la disposició, anul.li o revoqui l’acte, faci cessar o modifiqui l’actuació material, o iniciï
l’activitat a la que estigui obligat.
TÍTOL TERCER
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Article 21.- Secretaria, Intervenció i Tresoreria
Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’organisme seran exercides per les
persones titulars de la Diputació, amb les facultats pròpies dels seus càrrecs. Les esmentades
funcions podran ser delegades, per resolució de la Presidència de la Diputació a proposta de
les persones titulars respectives, a altres funcionaris de la Diputació o de Dipsalut de grup
de classificació A1.
TÍTOL QUART
RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 22. Règim econòmic i pressupostari
El règim econòmic de l’organisme autònom es basarà en pressupostos anuals d'ingressos i
despeses que elaborarà la Gerència i que el Consell Rector proposarà la seva aprovació pel
Ple de la Diputació de Girona per integrar-se en el pressupost general de la Diputació de
Girona.
Article 23. -Comptabilitat i control econòmic i financer
1. L’execució del pressupost s’efectuarà de conformitat amb les Bases d’Execució del
Pressupost General de la Diputació de Girona.
2. La funció de control intern correspondrà a l’òrgan interventor de conformitat amb el que
disposi la legislació vigent.
3. L’organisme autònom està sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes establerts
en la llei.
Article 24. -Recursos del Servei
Per al compliment de les seves finalitats, l’organisme comptarà amb els recursos econòmics
següents:
a) Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la
utilització dels serveis que presti l’organisme
b) Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat
c) Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular
a les finalitats de l’organisme.
d) Els llegats o donacions a l’organisme que hagin estat acceptades pel Consell
Rector.
e) Les aportacions de la Diputació de Girona amb càrrec als pressupostos de la
Corporació.
f) Els crèdits i altres aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars.

26

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 27 de 142

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03

APROVAT
12/07/2021 11:03

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal
aplicable.
Article 25. -Patrimoni
1. Constitueix patrimoni de l’Organisme:
a) Els béns i els drets que aporti la Diputació de Girona
b) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.
c) Els béns i els drets que adquireixi procedents d’un altre organisme.
2. El patrimoni de l’organisme quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà el
Consell Rector.
3. Dipsalut haurà de portar i mantenir actualitzat l’Inventari dels seus béns i drets, tant
propis com adscrits, en la forma establerta a la legislació patrimonial aplicable als ens
locals, que haurà de rectificar anualment, amb referencia a 31 de desembre, i comprovar
amb motiu de la renovació dels seus òrgans derivada de cada nou mandat de la
Diputació.
TÍTOL CINQUÈ
DEL PERSONAL I DE L'ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Article 26.- Personal
L'organisme ha de disposar del personal necessari per al compliment de la seva comesa, el
qual forma part de la plantilla aprovada pel Consell Rector i el Ple de la Diputació. S'hi ha de
fer constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la categoria i les funcions del
personal.
Article 27.- Plantilla
Integren la plantilla de l'organisme:
a) El personal funcionari que presti serveis en l'organisme autònom local.
b) El personal laboral contractat.
c) El personal directiu
Article 28.- Règim jurídic aplicable a la contractació del personal
1. La contractació o nomenament del personal esmentat en l'article anterior, la fixació de
les seves remuneracions i dels seus drets i obligacions, s'han de subjectar a la normativa
vigent de les corporacions locals i la normativa de funció pública i laboral.
2. Així mateix correspondrà a l’organisme l’abonament de les seves retribucions i
l’exercici de les potestats organitzatives i disciplinàries.
Article 29.- Model organitzatiu
D’acord amb el propòsit de la millora de la salut i el benestar de les persones, i prenent
com a referència models organitzatius adaptats als entorns canviants i als reptes
actuals de l’administració pública, l’organisme aposta per un model que promogui la
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vinculació i el sentit de pertinença dels professionals amb la missió i el propòsit
evolutiu de l’organisme.
Així, doncs, promou una organització interna basada en la confiança, la responsabilitat,
el compromís, l’autogestió i finalment l’harmonització entre el sentit de la vida de cada
persona i la missió de l’organisme.
Dipsalut té plena facultat per organitzar, perfeccionar i ampliar els seus serveis, així com
determinar-ne l’estructura, la distribució orgànica de les funcions, les atribucions i les facultats
del personal que configuri els diversos llocs de treball.
Tot això d´acord amb les disponibilitats de la plantilla aprovada, els crèdits consignats en el
pressupost i les normes que a aquest efecte estableixen els diferents reglaments de serveis i
règim interior, i sens perjudici de les facultats reservades a la Diputació de Girona.
TÍTOL SISÈ
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME
Article 30. – Modificació dels estatuts
La modificació dels presents Estatuts, que es podrà realitzar tant a iniciativa de la
Diputació com en virtut de proposta del Consell Rector, exigirà la prèvia aprovació del
Ple de la Diputació i el seguiment del mateix procediment exigit per a la seva
aprovació.
Article 31. – Dissolució de l’Organisme
1. L’organisme s’extingirà quan així ho acordi el Ple de la Diputació de Girona, en ús
de la seva potestat d’autoorganització, per donar-se alguna de les següents causes:
a)
b)
c)

Impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Modificació de la forma de gestió dels serveis que constitueixen el seu objecte.
Per qualsevol altra causa legal.

2. L’acord del Ple de la Diputació de Girona pel qual s’aprovi l’extinció de DIPSALUT
haurà de contenir els criteris per efectuar la seva liquidació.
3. En el supòsit de dissolució de l’organisme, la Diputació de Girona el succeirà
universalment, tant respecte del seu patrimoni, que revertirà íntegrament a la
Diputació de Girona, com respecte a totes les seves relacions jurídiques, que hi
quedaran subrogades.
4. El personal funcionari i el personal laboral objecte de successió empresarial s’integrarà a
la plantilla de la Diputació de Girona. Respecte al personal laboral contractat per
l’organisme autònom únicament quedarà subrogat a la Diputació, si aquesta
continua realitzant la mateixa activitat que l’organisme autònom, mitjançant alguna
de les modalitats de gestió dels serveis públics que preveu l’article 85 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
TÍTOL SETÈ
RÈGIM JURÍDIC I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE L’ORGANISME
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Article 32.- Règim jurídic
1.En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la
normativa de règim local.
Article 33.- Durada del mandat dels òrgans de govern
La finalització del mandat dels membres dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats
coincidirà amb la de les corporacions locals. No obstant això, continuaran en les seves
funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres.
TÍTOL VUITÈ
FACULTATS I TUTELA DE LA DIPUTACIÓ
Article 34.- Tutela i coordinació
1. La funció tutelar de l'organisme autònom l'exercitarà la Diputació de Girona, qui la durà a
terme mitjançant els seus òrgans competents.
2. Les facultats tutelars afectaran tots aquells actes que requereixin l'aprovació del Ple de la
Diputació, enumerats en aquests Estatuts, i els que estableixi la legislació de Règim Local.
3. La Presidència de la Diputació podrà suspendre els acords de l'organisme quan
constitueixin una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que atempti
greument contra els interessos de la Diputació.
4. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de
criteris entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia processal, el Ple establirà tots
aquells acords que consideri oportuns en base a harmonitzar l'actuació administrativa de
l'organisme.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació dels presents Estatuts suposa la modificació dels vigents actualment,
aprovats inicialment pel Ple de la Diputació de Girona el 24 de novembre de 2015, els
quals quedaran derogats en el moment de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquests Estatuts que, per sistemàtica legislativa, incorporin aspectes de
la legislació bàsica de l’Estat o de la legislació autonòmica i aquells en que es facin
remissions a preceptes d’aquestes, s’entenen automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en que es produeixi la revisió o modificació d’aquesta legislació, excepte
que resultin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb les noves
previsions legislatives.
L’entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada realitzada la tramitació
de l’expedient de modificació d’Estatuts, l’endemà de la publicació dels mateixos al
Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.
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5. Expedient 2021/1129/D050601 – Proposta d’aprovació de l’expedient de
licitació del Servei Local de Teleassistència a comarques gironines
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui comenta que ja es va explicar el
funcionament del servei i l’evolució del copagament i el cofinançament que contempla
en el moment en què es va sotmetre a aprovació del Consell Rector el model de
conveni de col·laboració amb la resta d’administracions que comparteixen el contracte
amb Dipsalut, i que ara el que es proposa és iniciar-ne la licitació. De la proposta, en
destaca que hi apareixen dos preus unitaris màxims, un correponent a la
teleassistència bàsica i l’altre a l’avançada, la qual cosa suposa una novetat respecte
del funcionament del servei fins a la data. Es tracta, amb diferència, del contracte més
gran que porta a terme l’Organisme i la proposta és de dos anys de vigència,
prorrogable dos anys més, i amb una possibilitat de modificació contractual de fins al
20%. El topall màxim al qual ascendiria el contracte és d’11.061.697,18 €.
Finalitzen les intervencions. La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són
favorables.
En data 26 de maig de 2021, la cap de la unitat d’Acció Social de Dipsalut, emet un
informe on justifica la necessitat de contractar Servei Local de Teleassistència a
comarques gironines. El Servei de Teleassistència Domiciliària s’adreça a persones
en situació de risc, fragilitat o aïllament per factors com l’edat, socials, territorials,
sanitaris o funcionals, per possibilitar la seva permanència en l’entorn de vida habitual.
En aquest informe es proposa un pressupost màxim de licitació del contracte de
quatre milions sis-cents nou mil quaranta euros amb quaranta-nou cèntims
(4.609.040,49 €), IVA no inclòs. A aquesta quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per
import de cent vuitanta-quatre mil tres cents seixanta-un euros amb seixanta-un
cèntims (184.361,61 €) fet que suposa un pressupost base de la licitació de quatre
milions set cents noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb deu cèntims
(4.793.402,10 €) IVA inclòs, i un termini d’execució de dos anys prorrogable per dos
anys addicionals.
Aquest contracte es tramita per part de Dipsalut però de forma conjunta amb altres
administracions locals de conformitat amb l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, que regula la potestat d’autoorganització en
el sentit de que les entitats que pertanyen al sector públic podran acordar la realització
conjunta de contractacions específiques, de manera que Dipsalut assumeixi la gestió
del procediment de licitació i que a través de convenis de col·laboració amb cadascun
dels ens participants es fixi el marc d’actuació en quant a la gestió de la
teleassistència domiciliària un cop adjudicat el servei.
El Consell Rector de Dipsalut en la sessió ordinària número 2021/4 de 13 d’abril de
2021 va aprovar inicialment el Conveni tipus de col·laboració interinstitucional pel
desenvolupament del Servei de Teleassistència Domiciliària que té per objecte regular
la col·laboració institucional entre els ajuntaments, consells i consorcis que juntament
amb Dipsalut desenvoluparan la prestació del servei de teleassistència a la
demarcació de Girona i que es fan constar a continuació:
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- Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Consell Comarcal del Baix Empordà
- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Olot
- Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
- Consell Comarcal de la Selva
- Consorci de Benestar Social del Ripollès
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany
- Ajuntament de Blanes
- Ajuntament de Figueres
- Ajuntament de Lloret de Mar
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- Ajuntament de Palafrugell
Els compromisos de despesa que pertoquen a Dipsalut i a la resta d’ens, es
distribueixen de la següent manera:

Import

Període contractual 01/01/2022 a 31/12/2023
Primera
Primera anualitat
Segona anualitat
anualitat
ens locals
ens locals
Dipsalut
2022
2023
2022

Segona
anualitat
Dipsalut
2023

1.379.854,24 €

Total

865.384,62€

1.455.147,78 €

908.653,85 €

IVA 4%* 55.194,17 €

34.615,38 €

58.205,91 €

36.346,15 €

4.609.040,49 €
184.361,61 €

Total

900.000,00 €

1.513.353,69 €

945.000,00 €

4.793.402,10€

1.435.048,41 €

* IVA del 4%, d’acord amb l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost
sobre el Valor Afegit.

Els ens locals participants ja han aprovat la despesa que els hi correspon i se’n deixa
constància en l’expedient de contractació.
De conformitat amb l’article 99 de la LCSP, es fa constar que aquest contracte no es
divideix en els lots atès que, l’execució del contracte per part de diferents proveïdors
dificultaria les tasques de coordinació i seguiment del servei a més que generaria la
necessitat d’invertir en diferents mecanismes addicionals de coordinació i control.
Disposar de diversos contractistes podria generar desigualtats territorials i una
complexa gestió del programa. La necessitat de disposar d’un volum important de
recursos tècnics, tecnològics i humans, així com l’alta implantació al territori amb
cobertura en 220 municipis de la demarcació i els costos que significa un centre
d’atenció que es duplicarien en cas de divisió del contracte, implicarien la inflació del
preu.
En virtut de l’article 130 de la LCSP l’adjudicatari haurà de subrogar el personal que
està executant el contracte quan els convenis col·lectius que regulen la relació laboral
del personal que està prestant el servei indiqui que caldrà fer subrogació quan tingui
lloc un canvi de contractista o subcontractista.
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El contracte que s’informa té caràcter administratiu segons l'article 25.1a) de la
LCSP, es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb els articles 17 i 308 del
mateix cos legal, d’acord amb la classificació estadística del vocabulari de contractes
públics de la Comunitat Europea, li correspon el número de Codi CPV: 85.310000-5.
Serveis d’ assistència social i així mateix, vist que és un contracte de serveis
especials recollits a l’annex IV de la LCSP i atès que el seu valor estimat és superior
al llindar fixat en l’article 22.c de la LCSP, es considera un contracte subjecte a
regulació harmonitzada, segons l’article 29 de la LCSP.
L’òrgan de contractació que té atribuïda la facultat de subscriure aquest contracte
en nom i representació de Dipsalut és el 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 serveis amb un valor estimat de 11.061.697,18 € i per tant, superior als 6
milions d’euros i superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost de
Dipsalut.
La forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment
obert, subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb l’article 156 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.
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, a efectes de
determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de
contractació és d’onze milions seixanta-un mil sis-cents noranta-set euros amb divuit
cèntims (11.061.697,18 €):
PERIODE EXECUTIU

4.609.040,49 €

PRÒRROGUES

4.609.040,49 €

MODIFICACIÓ (20%)

1.843.616,20

TOTAL

11.061.697,18 €

Al ser un contracte de serveis de tracte successiu i regulat a la DA 33a de la LCSP,
en el que els serveis estan subordinats a les actuacions que es realitzin, sense que
aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, el
preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació
En conseqüència, l'adjudicatari només podrà facturar els serveis efectivament
prestats, degudament justificats i validats en els termes dels articles 198 i 210 de la
LCSP, incloent aquelles activitats planificades sense participació, amb les condicions
concretades al Plec de Prescripcions Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
D’acord amb allò que prescriuen els articles 309 de la LCSP i 197 del Reglament
General de la Llei de Contractes (endavant RGLC), el sistema per determinar els
preus del contracte es basa en els preus unitaris màxims que es detallen en la
memòria econòmica adjunta a l’expedient.
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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, el dia 27 de maig de 2021, el secretari de la Diputació de Girona emet el
preceptiu informe jurídic favorable.
Vist 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 i la proposta emesa per la
gerent de Dipsalut, de data 27 de maig de 2021.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, i en atenció al que disposen els
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, a proposta de la Presidència d’acord
amb la DA 2a de la LCSP i amb la delegació de competències de la Presidència de la
Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019, un cop incorporada a
l’expedient la documentació preceptiva exigida a l’article 116 i la DA 3a.8 de la LCSP,
el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Assumir les funcions de òrgan de contractació i impuls del procediment de
contractació del servei de teleassistència domiciliària a la demarcació de Girona en
les seves fases de preparació, adjudicació, formalització i extinció/resolució en nom
de la resta de poders adjudicadors que en formen part. Pel que fa a l’execució del
contracte s’aplicarà el règim previst als convenis de col·laboració aprovats i signats
amb cadascun dels ens locals participants i als plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars de la licitació.
Segon. Iniciar l’expedient de contractació del Servei Local de Teleassistència a
comarques gironines.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació referit, mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, 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.
Quart. Declarar que la forma d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista
és el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb
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l’article 159.6 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.
Cinquè. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions 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.
Sisè. Autoritzar la despesa plurianual d’un milió set cents setanta-quatre mil trenta-vuit
euros amb quaranta-set cèntims (1.774.038,47 €), IVA no inclòs. A aquesta quantitat
cal aplicar l’IVA corresponent per import de setanta mil nou cents seixanta-un euros
amb cinquanta-tres cèntims euros (70.961,53 €) fet que suposa un pressupost base
de la licitació de un milió vuit-cents quaranta-cinc mil euros (1.845.000,00 €) IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/2310/22706 Serveis tècnics i
assistència municipal Acció Social, del pressupost de Dipsalut.
Primera anualitat Dipsalut Segona anualitat Dipsalut
Total
2022
2023
Import

865.384,62 €

908.653,85 €

1.774.038,47 €

IVA (4%)* 34.615,38 €

36.346,15 €

70.961,53 €

Total

945.000,00 €

1.845.000,00 €

900.000,00 €

* IVA del 4%, d’acord amb l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost
sobre el Valor Afegit.

Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es
tramitarà anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a
del Pressupost general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació
del contracte sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i
suficient per a fer front a les obligacions que se'n derivin en l'exercici corresponent.
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.
D’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la Diputació de
Girona 2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre d’unitats
estimades inicialment, com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les necessitats
de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del contracte,
donarà lloc a una modificació de l’expedient de despesa, sense que es consideri una
modificació contractual, podent alliberat el crèdit compromès amb anterioritat a la
liquidació del contracte, prèvia tramitació de l’esmentada modificació de l’expedient de
despesa.
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Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte
de les estimades inicialment, es procedirà a tramitar la corresponent modificació del
contracte en els termes assenyalats en el plec de clàusules administratives.
Setè. Un cop enviat l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, publicar
l’anunci de licitació en el perfil del contractant de Dipsalut.
Vuitè. Facultar a la Presidència de Dipsalut per als acords referents a la modificació
del contracte i donar-ne compte al Consell Rector de Dipsalut.
6. Expedient 2021/1368/D030400 – Proposta d’aprovació del “Conveni de
col·laboració amb el Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut
(GRECS) de la Universitat de Girona per a impulsar i desenvolupar un treball
conjunt en relació amb les desigualtats en salut generades pels determinants
socials de la salut i els factors ambientals”
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que el conveni respon a una
col·laboració amb l’[O]bservatori que ja va iniciar-se l’any passat amb el grup de
recerca de la UdG liderat pel doctor Sáez, que sorgeix perquè, tot i que Dipsalut
compta amb un equip tècnic força pluridisciplinar, el camp de l’estadística i
l’econometria són molts especialitzats i no hi ha ningú en l’equip de l’[O] amb
coneixements avançats en aquests àmbits. A més, tant el projecte PECT que porta a
terme Dipsalut i en el qual també participa la Universitat de Girona com el projecte del
Campus de Salut promouen aquesta mena de col·laboracions. Aquest conveni
comporta un seguit d’obligacions per a Dipsalut com facilitar l’equip tècnic i la
infraestructura tecnològica, cedir les dades anonimitzades al grup de recerca per a la
seva utilització, fer tasques d’investigació i elaborar documents tècnics, i la Universitat
de Girona, per la seva banda, oferiria a Dipsalut assessorament, formació continuada i
suport científic i metodològic que permetin a l’[O] tractar les dades i la informació de
què disposi. L’import màxim de dedicació que s’ha establert resta condicionat a la
memòria justificativa que elabori el grup de recerca al voltant de les activitats que porti
a terme en el si d’aquesta col·laboració que tindrà una durada màxima de 4 anys.
La vocal senyora Laia Pèlach pren la paraula per a fer una consideració relativa al
tractament protocol·lari en el text del conveni, indicant que al doctor Salvi se li fa
constar el tractament protocol·lari com a rector i en canvi a la presidenta de Dipsalut
no se l’hi ha constar el tractament com a diputada provincial.
El vicepresident primer, senyor Piñeira, indica que, efectivament, el tractament
corresponent als rectors universitaris és el de rector magnífic i que el que correspon
als diputats provincials és el d’il·lustre.
La presidenta respon que es tindrà en compte aquesta consideració.
Finalitzen les intervencions. La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són
favorables.
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En data de 25 d’abril de 2018, en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), dins l’àmbit d’especialització de
la Salut, s’atorga el PECT “Girona Regió Saludable” (Expedient 001-P-000323) a la
Diputació de Girona (organisme coordinador) conjuntament amb Dipsalut, l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) i la Fundació Salut Empordà, amb
l’objectiu principal de convertir la província en un territori de referència on es promogui
la capacitat de les persones per a incrementar el control sobre la seva salut i els
factors que la determinen.
Dipsalut lidera una de les tres línies d’actuació complementàries del projecte,
concretament l’operació relativa a la Plataforma TIC de monitoratge i gestió de salut,
mitjançant la creació de l’Observatori de determinants socials i desigualtats en salut i
benestar (L’[O]bservatori), per a oferir a la ciutadania i als agents socials de la
província informació útil i de qualitat que promogui un compromís amb la salut, el
desenvolupament humà sostenible, la igualtat d’oportunitats i el bé comú.
Un dels principals reptes de la RIS3CAT és promoure noves formes de col·laboració
dels anomenats agents de la quàdruple hèlix (administració pública, agents de recerca
i innovació, empreses i societat civil), per a donar respostes innovadores i més
efectives als reptes que tenim com a societat; per això calen nous enfocaments i
metodologies d’innovació social i col·laborativa i és necessària la participació de grups
de recerca i d’investigadors i investigadores als projectes.
L’[O]bservatori, per tal de poder innovar en les metodologies de mesura, monitoratge i
recerca en el camp social i de la salut per la determinació de les desigualtats socials i
de salut de la demarcació, requereix de la col·laboració de diferents experts en factors
socials i ambientals i en àmbits com l’estadística i la salut.
El Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Facultat
d’Economia de la Universitat de Girona (UdG) és un referent acadèmic en el territori;
format per investigadors i investigadores especialitzades en mètodes quantitatius de
recerca en epidemiologia, economia i administració d’empreses, i amb una àmplia
experiència en l’àmbit de salut pública i les desigualtats. Entre les línies de recerca
que desenvolupa s’inclouen l’epidemiologia, concretament la clínica i l’ambiental,
incorporant Real World Data, l’estadística i l’econometria aplicada.
El GRECS té interès a col·laborar en el tractament estadístic i economètric de les
dades generades i monitorades per l’[O]bservatori a la demarcació en l’àmbit de les
desigualtats socials, ambientals i de salut, per a dur a terme noves línies
d’investigació i recerca. La proximitat entre el campus de Montilivi i el Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat, on està ubicat Dipsalut, fa que sigui encara més senzilla
aquesta col·laboració.
L’[O]bservatori ha identificat que, per alguns indicadors, no existeixen dades a escala
municipal i que, per tant cal, establir mecanismes de creació de noves dades. En
aquest sentit, és voluntat de Dipsalut promoure i impulsar la recerca en el monitoratge
de la realitat social i l’estat de salut de la població des d’una perspectiva, també,
ambiental. El GRECS vol participar activament en les recerques de l’[O]bservatori,
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especialment en les relacionades amb les desigualtats socioeconòmiques i
mediambientals en salut en la demarcació de Girona.
Existeix, per tant, coincidència d'interessos i d'objectius entre Dipsalut i la UdG, motiu
pel qual es proposa regular per mitjà de la signatura d’un conveni la col·laboració
entre l’[O]bservatori i el GRECS, atès que ambdues parts compartim el compromís de
promoure la justícia social i la igualtat a través de la generació de dades i la creació
de coneixement i d’informació que permetin orientar les polítiques públiques.
Els Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost,
i modificats de conformitat amb l’Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, estableixen que la
UdG té com a finalitat, entre d’altres, participar en el progrés i el desenvolupament de
la societat mitjançant la creació, transmissió, difusió i critica de la ciència, la tècnica,
les humanitats i ciències socials i les arts, i en aquest sentit té la voluntat de fomentar
la transferència de la tecnologia i el coneixement científic derivats de les activitats de
recerca realitzades al seu entorn.
La transferència de resultats en l’activitat investigadora de les universitats públiques
es troba regulada en la Secció 1 del Capítol V (articles 53 a 56) de la Llei 2/2011, de 4
de març, d’economia sostenible (LES), aplicable a la transferència de coneixements
per part de la UdG de conformitat amb el que estableix l’article 53 d’aquesta norma.
D’acord amb l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL), i els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i segons es
recull en els seus Estatuts, és competència de Dipsalut la coordinació dels serveis
municipals per a la garantia d’una prestació integral i adequada, l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor
capacitat econòmica i de gestió, i la coordinació de la prestació unificada de serveis
dels municipis en el seu respectiu àmbit territorial i pel que fa a les competències en
matèria de salut pública atribuïdes als ajuntaments per la legislació de règim local i
sectorial vigent.
Pel que fa a aquesta normativa sectorial, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut
pública de Catalunya, disposa que els ajuntaments són competents per prestar els
serveis mínims en l’àmbit de la salut pública enumerats a l’article 52 d’aquesta Llei.
La signatura d’un conveni de col·laboració ha de permetre millorar l’eficiència en la
gestió pública dels serveis que ofereix Dipsalut als municipis i ha de facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics per part dels governs municipals.
És d’aplicació, per tant, el que estableixen el Capítol VI (“Dels convenis”), articles 47 a
53, del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector
Públic, i el Capítol II (“Convenis de col·laboració”), articles 108 a 112, del Títol IX
(“Relacions interadministratives”) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
A proposta de la Presidència i atès que, segons l’article 10 dels Estatuts, li correspon
la competència per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres
administracions, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Universitat de Girona
(CIF núm. Q6750002E) per a impulsar i desenvolupar un treball conjunt en relació
amb les desigualtats en salut generades pels determinants socials de la salut i els
factors ambientals” que s’adjunta com Annex.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 40.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.3111.22706 “Estudis i treballs tècnics PECT” del pressupost anual
de Dipsalut, d’acord amb la següent periodificació:
EXERCICI
2021
2022
2023
2024
2025

IMPORT
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

D’acord amb l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització o realització de
les despeses plurianuals es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos, per la qual cosa aquesta despesa resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de les anualitats que s’han
indicat.
Tercer. Facultar la presidenta de Dipsalut per a la signatura d’aquest conveni, i per a
la seva modificació, pròrroga i aprovació de les addendes que siguin necessàries, i
d’altres actes per al seu desenvolupament, dels quals se’n donarà compte
posteriorment en la primera sessió del Consell Rector que es celebri.
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya,
accessible des del Portal de Transparència, en compliment del que disposa l’article
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Cinquè. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona.
ANNEX
Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Universitat de Girona per a impulsar i
desenvolupar un treball conjunt en relació amb les desigualtats en salut generades pels
determinants socials de la salut i els factors ambientals
ENTITATS QUE INTERVENEN:
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D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat per la seva presidenta delegada, senyora
Maria Puig Ferrer, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector d’11 de
maig de 2021 i d'acord amb la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la
Diputació de Girona, en data 23 de juliol de 2019, i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor
Jordi Batllori i Nouvilas.
D’altra part, la Universitat de Girona, en endavant UdG, amb CIF núm. Q6750002E,
representada pel doctor Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic, que actua en nom i representació
d’aquesta Universitat, en virtut de l’acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2017
i de la publicació d’aquest acord en el BOE núm. 316 i el DOGC núm. 7525, ambdós de 29 de
desembre de 2017, de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat
amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats
per acord GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011), amb domicili
als efectes d’aquest conveni a la plaça de Sant Domènec 9 de Girona (17004). Signa per
autorització de signatura del rector mitjançant resolució de data 1 de setembre de 2018 la Dra.
Maria Pla de Solà Morales, Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement.
En virtut de l’esmentat,
MANIFESTEN:
1. Que en data de 25 d’abril de 2018, en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), dins l’àmbit d’especialització de la
Salut, es va atorgar el PECT “Girona Regió Saludable” (Expedient 001-P-000323) a la
Diputació de Girona (organisme coordinador) conjuntament amb Dipsalut, l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) i la Fundació Salut Empordà.
2. Que el PECT “Girona Regió Saludable” té com a objectiu principal convertir la demarcació
de Girona en un territori de referència on es promogui la capacitat de les persones per
incrementar el control sobre la seva salut i els factors que la determinen; i consta de 3
línies d’actuació complementàries:
-

Intervencions en promoció de la salut i benestar, especialment en població depenent
i vulnerable.
Prevenció de malalties cròniques i prevalents.
Plataforma TIC de monitoratge i gestió de la salut.

3. Que Dipsalut lidera l’operació relativa a la Plataforma TIC de monitoratge i gestió de salut,
mitjançant la creació de l’Observatori de determinants socials i desigualtats en salut i
benestar (en endavant l’[O]bservatori), per oferir a la ciutadania i als i les agents socials de
la demarcació de Girona informació útil i de qualitat amb la finalitat de promoure un
compromís amb la salut, el desenvolupament humà sostenible, la igualtat d’oportunitats i el
bé comú.
4. Que un dels principals reptes de la RIS3CAT és explorar i promoure noves formes de
col·laboració dels anomenats agents de la quàdruple hèlix (administració pública, agents
de recerca i innovació, empreses i societat civil) per donar respostes innovadores i més
efectives als reptes que tenim com a societat; i per això calen nous enfocaments i
metodologies d’innovació social i col·laborativa.
5. Que l’estratègia RIS3CAT vetlla per la participació de grups de recerca i d’investigadors i
investigadores als projectes.
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6. Que l’[O]bservatori per tal de poder innovar en les metodologies de mesura, monitoratge i
recerca en el camp social i de la salut per la determinació de les desigualtats socials i de
salut de la demarcació de Girona requereix de la col·laboració de diferents experts en
factors socials, ambientals i en àmbits com l’estadística i la salut.
7. Que el Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut de la Facultat d’economia de
la Universitat de Girona (en endavant GRECS) és un referent acadèmic en el territori de la
demarcació de Girona. Està format per investigadors i investigadores especialitzats en
mètodes quantitatius de recerca en epidemiologia, economia i administració d’empreses, i
que tenen una àmplia experiència en l’àmbit de salut pública i les desigualtats. Entre les
línies de recerca que desenvolupen inclouen l’epidemiologia, concretament l’epidemiologia
clínica i l’epidemiologia ambiental, incorporant Real World Data; l’estadística i
l’econometria
aplicada.
8. Que el GRECS té interès a col·laborar en el tractament estadístic i economètric de les
dades generades i monitorades a la demarcació de Girona en l’àmbit de les desigualtats
socials, ambientals i de salut per l’[O]bservatori, a fi de poder dur a terme noves línies
d’investigació i recerca.
9. Que la proximitat entre el campus de Montilivi, en l’edifici d’Econòmiques del qual es troba
el GRECS, i el Parc Científic i Tecnològic, on està ubicat Dipsalut, possibilita i fa que sigui
encara més senzilla aquesta col·laboració.
10. Que l’[O]bservatori ha identificat que, per alguns indicadors, no existeixen dades a escala
municipal i que per tant cal establir mecanismes de creació de noves dades.
11. Que és voluntat de Dipsalut promoure i impulsar la recerca en el monitoratge de la realitat
social i l’estat de salut de la població des d’una perspectiva, també, ambiental.
12. Que el GRECS vol participar activament en les recerques de l’[O]bservatori, especialment
en les relacionades amb les desigualtats socioeconòmiques i mediambientals en salut en
la demarcació de Girona.
13. D’acord amb l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 i 92 del el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Dipsalut té competències en
l’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona i, per tant, en totes
aquelles competències en matèria de salut pública atribuïdes als ajuntaments per la
legislació de règim local i sectorial vigent. Pel que fa a aquesta normativa sectorial, la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya disposa que els ajuntaments són
competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública enumerats a
l’article 52 d’aquesta Llei.
14.

Que la UdG té com a finalitat, entre d’altres, participar en el progrés i el
desenvolupament de la societat mitjançant la creació, transmissió, difusió i critica de la
ciència, la tècnica, les humanitats i ciències socials i les arts, i en aquest sentit té la
voluntat de fomentar la transferència de la tecnologia i el coneixement científic derivats de
les activitats de recerca realitzades a l'entorn de la UdG (Estatuts de la Universitat de
Girona regulats en el Decret 200/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la
Universitat de Girona, i Acord GOV/94/2011, de 7 de juny pel qual se n’aprova la
modificació). La transferència de resultats en l’activitat investigadora de les universitats
públiques es troba regulada en la Secció 1 del Capítol V (articles 53 a 56) de la Llei
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible (en endavant LES) i, per tant, aplicable a la
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transferència de coneixements per part de la UdG de conformitat amb el que estableix
l’article 53 d’aquesta norma.
15. Que, vista la coincidència d'interessos i d'objectius, ambdues parts volen regular la
col·laboració entre l’[O]bservatori i el GRECS atès que les parts comparteixen el
compromís de promoure la justícia social i la igualtat per mitjà de la generació de dades i la
creació de coneixement i informació que permetin orientar les polítiques públiques.
Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització d’aquest conveni, de conformitat
amb els següents
PACTES:
Primer. Objecte
La finalitat del conveni és establir un marc general de col·laboració entre la Universitat de
Girona i Dipsalut, per mitjà, respectivament, del GRECS i de l’[O]bservatori, en relació amb les
desigualtats en salut generades pels determinants socials de la salut i els factors ambientals
per a impulsar i desenvolupar un treball conjunt de col·laboració entre l'activitat acadèmica i la
presa de decisions en la política local per a:
•
•
•
•
•

Generar dades i compartir informació en el camp social, de la salut i ambiental.
Generar un sistema d’indicadors que permetin monitorar la realitat social i de salut així
com les seves desigualtats amb la màxima desagregació territorial possible.
Donar respostes innovadores i efectives davant dels reptes de la desigualtat.
Fomentar la investigació i la recerca dins l’àmbit de les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) aplicades al camp social, de la salut i ambiental.
Establir les bases per a promoure el treball en la lògica del Big Data.

Segon. Obligacions de Dipsalut
Dipsalut es compromet a:
a) Dotar l’[O]bservatori d’un equip tècnic, una infraestructura tecnològica i els recursos
econòmics suficients per a desenvolupar el conveni.
b) Posar a disposició del GRECS les dades anonimitzades de què disposi per facilitar
tasques d’investigació, innovació i recerca.
c) Elaborar els documents tècnics i científics convenients per al bon desenvolupament del
projecte i que siguin necessaris a efectes operatius.
d) Compensar econòmicament el GRECS en concepte de despeses derivades de les seves
obligacions d’acord amb el pacte novè.
e) Citar la col·laboració del GRECS i incloure’n el logotip en totes les accions derivades
d’aquest conveni.
Tercer. Obligacions de la UdG
La UdG, a través del GRECS, es compromet a:
a) Oferir assessorament, formació continuada i suport científic i metodològic en relació amb
els processos de recollida, emmagatzematge, tractament, anàlisi i explotació de dades,
el disseny i validació dels indicadors de l’[O]bservatori i el monitoratge i mesura de les
desigualtats.
b) Utilitzar les dades anonimitzades provinents de l’[O]bservatori únicament per a finalitats
científiques de recerca i investigació, d’acord amb els marcs legals.
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c) Que els membres del grup de recerca Marc Saez i Maria Antònia Barceló amb ORCID
0000-0003-1882-0157 i 0000-0001-9720-690X, respectivament, esdevinguin els
investigadors de referència.
d) Incloure algun membre de l’equip de l’[O]bservatori en els projectes de recerca que es
derivin d’aquest conveni, i que estiguin relacionades amb els objectius que comparteixen,
descrits en l’apartat primer.
f) Citar la col·laboració de l’[O]bservatori i incloure’n el logotip en totes les accions
derivades d’aquest conveni.
Quart. Innovació social i col·laborativa
Ambdues parts establiran un espai de treball col·laboratiu per a desenvolupar processos
metodològics tècnicament i acadèmicament validats, i en la mesura que sigui possible
innovadors, pel que fa als processos de recollida, emmagatzematge, tractament, anàlisi i
explotació de dades.
Cinquè. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pels correctes desenvolupament i execució
de les clàusules del conveni. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades
per les parts, les quals es detallen a continuació:
-

Per part de la UdG: Com a mínim un membre investigador de referència de l’equip del
GRECS.
Per part de Dipsalut: Com a mínim un membre de l’equip de l’[O]bservatori.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que
puguin sorgir durant la vigència del conveni.
Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment, es comunicarà per escrit a l’altra part,
per mitjans electrònics.
Sisè. Propietat dels resultats
Els drets d’explotació obtinguts dels treballs resultants objecte d’aquest conveni, llevat que
s’indiqui el contrari en el corresponent acord específic de col·laboració, corresponen de
manera compartida a la UdG i a Dipsalut.
Les dades resultants de la recerca es posaran en obert seguint els principis FAIR, a disposició
de la comunitat científica, en repositoris institucionals.
La utilització per part de tercers de les dades resultants de la recerca objecte d’aquest conveni
estarà sotmesa a l’obligació de citar la font (repositori de referència) i les institucions signants
d’aquest conveni.
Setè. Interpretació i compliment
Dipsalut i la UdG es comprometen a col·laborar en tot moment d’acord amb els principis de
bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l’objecte d’aquest conveni pugui
ser realitzat en els termes acordats.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es
resoldran per acord d’ambdues parts.
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Vuitè. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura i tindrà una validesa de 4 anys.
Novè. Cost, finançament i pagament
Cost i Finançament
Per a l’execució de l’objecte d’aquest conveni, Dipsalut farà una aportació a la UdG de
40.000,00 €, repartits en quatre anualitats de 10.000,00 € cadascuna, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’anualitat que correspongui, d’acord amb el que preveu la legislació en
matèria pressupostària.
Pagament
El 50% de l’import corresponent a la primera anualitat es farà efectiu per part de Dipsalut a la
signatura d’aquest conveni, a fi que els treballs que són objecte es puguin dur a terme
efectivament.
La resta de l'import corresponent a aquesta primera anualitat es pagarà un cop presentada i
signada l’aprovació tècnica de la memòria justificativa anual on constin les tasques dutes a
terme en el marc d’aquest conveni durant els primers 12 mesos de vigència.
El 50% de l’import corresponent a la segona anualitat es farà efectiu per part de Dipsalut als 12
mesos de la signatura del conveni.
La resta de l'import corresponent a aquesta segona anualitat es pagarà un cop presentada i
signada l’aprovació tècnica de la memòria justificativa anual on constin les tasques dutes a
terme en el marc d’aquest conveni durant els següents 12 mesos de vigència.
El 50% de l’import corresponent a la tercera anualitat es farà efectiu per part de Dipsalut als 24
mesos de la signatura del conveni.
La resta de l'import corresponent a aquesta tercera anualitat es pagarà un cop presentada i
signada l’aprovació tècnica de la memòria justificativa anual on constin les tasques dutes a
terme en el marc d’aquest conveni durant els següents 12 mesos de vigència.
El 50% de l’import corresponent a la quarta anualitat es farà efectiu per part de Dipsalut als 36
mesos de la signatura del conveni.
La resta de l'import corresponent a aquesta quarta anualitat es pagarà un cop presentada i
signada l’aprovació tècnica de la memòria justificativa anual on constin les tasques dutes a
terme en el marc d’aquest conveni durant els darrers 12 mesos de vigència.
Desè. Modificació
Qualsevol modificació del contingut d’aquest conveni requerirà l’acord exprés dels signants
mitjançant la subscripció de l’addenda corresponent.
Onzè. Causes d’extinció.
Aquest conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte, o
per incórrer en causa de resolució.
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Són causes de resolució:
a) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest sentit, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment per tal que compleixi en un determinat termini les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts
signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la
part que va realitzar el requeriment notificarà a les parts signants la concurrència de la
causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
b)
c)
d)
e)
f)

La vulneració del secret estadístic.
L’incompliment de la normativa sobre protecció de dades.
El mutu acord dels signants.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

Dotzè. Règim jurídic i jurisdicció aplicable
Aquest conveni es celebra d’acord amb article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de
règim jurídic del sector públic, i li són aplicables els articles 47 i següents d’aquesta norma i els
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Les qüestions litigioses a què puguin donar lloc la interpretació, modificació, efectes o
resolució del contingut del conveni que no hagin estat resoltes per la Comissió de Seguiment
prevista en aquest conveni, seran resoltes, una vegada esgotada la via administrativa prèvia,
d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Pel que fa als resultats de l’activitat investigadora, tenen caràcter patrimonial. En aquest sentit,
l’article 55.2 de la Llei d’economia sostenible disposa que el règim jurídic aplicable a aquestes
transferències de resultats es regirà pel dret privat, en els termes previstos en aquesta Llei i en
les disposicions reguladores i els Estatuts de les entitats a què es refereix l’article 53 de la
LES, en aquest cas, als Estatuts de la Universitat de Girona (Decret 200/2003, de 26 d’agost,
pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Girona, i Acord GOV/94/2011, de 7 de juny
pel qual se n’aprova la modificació), aplicant-se els principis de la legislació de patrimoni de les
administracions públiques per a la resolució dels dubtes i llacunes que puguin presentar-se.
Tretzè. Tractament de dades
El compliment dels objectius del conveni no requereix que una part tracti dades personals de
terceres persones per compte o encàrrec de l'altra, per la qual cosa no cal formalitzar un
encàrrec de tractament en el sentit de l'article 28 del Reglament general de protecció de dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
Les parts declaren que compleixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra part com a
Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de
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dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar el conveni i portar a terme les
actuacions que se’n derivin. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de
protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, sol·licitar-ne la
limitació del tractament i oposició), els interessats es podran adreçar a l’altra a les referències i
adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest document. Les parts es declaren informades
que poden consultar la informació de les polítiques de protecció de dades a les respectives
pàgines web o seus electròniques.
I, com a prova de conformitat i per la deguda constància en tot el que s’ha convingut, les parts
subscriuen aquest conveni, en les dates corresponent a les respectives signatures
electròniques, essent aplicable a efectes de vigència la més recent.

7. Expedient 2020/2212/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions finançament Pt08 seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges de la demarcació de Girona, per a l'any 2021
La presidenta indica que els punts 7, 8, 9 i 10 corresponen a les resolucions de les
convocatòries de subvencions derivades de les Comissions Qualificadores portades a
terme en setmanes anteriors.
La gerent comenta que el punt 11 correspon a la convocatòria de subvencions a
Ajuntaments per a manteniment de consultoris locals que, en canvi, no passa per
aprovació prèvia de la Comissió Qualificadora.
Finalitzen les intervencions. La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són
favorables.
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Publicades al BOP de Girona,

Bases específiques reguladores de subvencions
per al finançament de la seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de la
demarcació de Girona (Pt08).
Número 31, de 13 de febrer de 2019 i les bases
definitives publicades al BOP de Girona núm. 56,
de 20 de març de 2019.

Nom convocatòria:

Convocatòria de subvenció per al finançament de
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges (Pt08), per a l'any 2021.
Tipus de procediment:
Subvencions concurrència competitiva
Consignació pressupostària:
600.000,00 €
Aplicació pressupostària:
5/3110/46201 Programa suport econòmic
seguretat, salvament i socorrisme
Període subvencionable
Del dia 16 d’octubre de 2020 al dia 15 d’octubre
de 2021.
Data obertura període sol·licituds Del 4 de març de 2021 al 8 d’abril de 2021
Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut de 2020 – 2022
(anualitat 2021) i els costos de la qual consten a l’article 13.
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Antecedents
1. El 3 de maig de 2021, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un
informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre
anterior on esmenta:
“Que s’han presentat un total de 19 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades. D’aquestes, hi ha 4
sol·licituds que presenten conceptes no subvencionables. Tots els ajuntaments que
s'inclouen en Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a la convocatòria per
obtenir aquesta subvenció.
Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments declaren que no incorren en cap
dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb els apartats 2 i
3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb
la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
(...)
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I,
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques
reguladores.
En el punt 7 de les bases específiques reguladores esmentades, es regulen els
criteris de valoració per calcular els imports de la subvenció.
En el punt 8 de les bases específiques reguladores, el centre gestor de la instrucció
del procediment de concessió d’aquesta subvenció és l’àrea de Salut Ambiental.
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores de la subvenció el Consell Rector
serà l’òrgan competent per la resolució del procediment.
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la
presentació d’una declaració responsable.
Per tot el que s’ha exposat i un cop avaluades les sol·licituds presentades pels
ajuntaments de la demarcació de Girona d’acord amb el punt 4 de les bases,
Proposo
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Primer: Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de
valoració del punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta.
Una vegada aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base
subvencionable corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe.
Segon: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I.
Tercer: La despesa, per un total de sis-cents mil euros (600.000,00 €) serà amb
càrrec a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany:
-

5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme.

Quart: que es condicioni el lliurament de la subvenció, que és compatible amb les
altres ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/Dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació de del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a
màxim el 21 d’octubre de 2021.
Cinquè: Que es comuniqui aquest acord als interessats amb indicació dels recursos
que siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu
electrònica de Dipsalut (www.seu.dipsalu.cat).”
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció, la Comissió Qualificadora, en reunió celebrada el dia 11 de maig de 2021,
va examinar i valorar favorablement les sol.licituds, conforme a l’informe tècnic
esmentat anteriorment i ha formulat la proposta de resolució, d’acord amb l’article 13
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
3. En data 20 de maig de 2021, el cap del Servei de Salut Ambiental va emetre un
informe en el qual enumera els fets, informa de les disposicions legals aplicables i
dels pronunciaments que hagin de contenir la part dispositiva de la proposta de
resolució.
Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS),
estableix que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució
de concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
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Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
A més, amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren
en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article
13 de la LGS.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
preveu que una comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es
presentin dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva, la
composició de la qual s’ha de determinar a les bases específiques. Així mateix,
aquest article disposa que la presidenta de la comissió qualificadora en formularà la
proposta de resolució.
De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores, la presidenta de Dipsalut
és la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció
estableixen que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini
establert en la convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint
en compte la valoració efectuada per la Comissió Qualificadora, en base a l’informe
tècnic emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la
proposta de resolució.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
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A proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell Rector, òrgan
competent de la resolució del procediment, aprova per unanimitat, de conformitat amb
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges (Pt08), per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i
imports que s’hi detallen.
Segon. Disposar la despesa per un import total de sis-cents mil euros (600.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2021, que es
detalla a continuació:
Aplicació pressupostària
Programa suport econòmic seguretat,
salvament i
socorrisme

5/3110/46201

Crèdits
600.000,00 €

Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat),en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el dia 21 d’octubre de 2021.
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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2021/755/X020200

2021/1054/X020200

2021/1196/X020200

2021/927/X020200

2021/986/X020200

2021/1148/X020200

2021/1167/X020200

2021/876/X020200

N. Expedient

Ajuntament
L'Escala

Ajuntament El
Port de la Selva

Ajuntament
Colera

Ajuntament
Castell Platja
d'Aro

Ajuntament
Castelló
d'Empúries

Ajuntament
Calonge

Ajuntament
Cadaqués

Ajuntament
Blanes

Ajuntament
Begur

Sol·licitant

10

10

0

10

10

10

10

10

10

1

10

10

5

10

10

10

7

10

10

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

5

10

3

10

10

10

0

10

10

4

5

10

0

10

10

10

0

10

10

5

10

10

5

5

10

5

5

5

10

6

3

10

0

10

10

10

0

10

10

7

10

0

0

10

10

10

0

10

10

8

10
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30

115
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62

115

120

Valoració

0,86

0,92

0,25

0,96

1,00

0,96

0,52

0,96

1,00

COEFICIENT

Taula 1 Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria

2021/641/X020200
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Ajuntament
Tossa de Mar

Ajuntament
Torroella de
Montgrí

Ajuntament Sant
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Ajuntament Sant
Feliu de Guíxols

Ajuntament
Roses

Ajuntament Pals

Ajuntament
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Ajuntament
Palafrugell

Ajuntament
Lloret de Mar

Ajuntament
Llançà
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10
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87
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105

0,93

0,96

0,73

0,96

0,89

0,92

0,92

0,96

0,96

0,88
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Annex I

2021/1148/X020202

2021/1167/X020202

2021/876/X020202

Ajuntament
Calonge

Ajuntament
Cadaqués

Ajuntament
Blanes

Ajuntament
Begur

P1705200B

P1703800A

P1703500G

P1702600F

P1701400B

CIF

2021/986/X020202

Ajuntament
Castelló
d'Empúries

Ajuntament

2021/927/X020202

P1705300J

Núm. expedient

2021/1196/X020202

Ajuntament
Castell - Platja
d'Aro

Objecte

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

22.000,00 €

198.637,27 €

147.673,76 €

0,96

0,52

0,96

1

34.435,03 €

40.205,23 €

4.000,00 €

35.494,47 €

27.487,30 €

Import final

17,87%

18,61%

17,87%

18,18%

17,87%

18,61%

%
Base
subvencionable

Coeficient
de
valoració

225.000,00 €

1

48.793,91 €

Base
subvencionable

185.000,00 €

0,96

Resultat del
coeficient
tècnic a partir
dels criteris
valorats

273.064,76 €
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Concepte
no
subvencionable

Cadira adaptada
1.028,50 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

2021/1121/X020202

2021/734/X020202

2021/1056/X020202

2021/1029/X020202

2021/694/X020202

2021/681/X020202

2021/641/X020202

2021/735/X020202

2021/1054/X020202

Ajuntament
Roses

Ajuntament Pals

Ajuntament
Palamós

Ajuntament
Palafrugell

Ajuntament
Lloret de Mar

Ajuntament
Llança

Ajuntament
L'Escala

Ajuntament El
Port de la Selva

Ajuntament
Colera

P1716100A

P1713200B

P1712500F

P1712400I

P1710200E

P1709900C

P1706800H

P1714900F

P1705900G

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

433.460,01 €

69.679,06 €

205.672,00 €

138.307,50 €

530.500,00 €

53.365,28 €

197.000,00 €

42.725,30 €

14.990,00 €

0,89

0,92

0,92

0,96

0,96

0,88

0,86

0,92

0,25

71.807,17 €

11.932,16 €

35.220,20 €

24.714,15 €

94.794,99 €

8.741,18 €

31.535,05 €

7.316,47 €

1.873,75 €

16,57%

17,12%

17,12%

17,87%

17,87%

16,38%

16,01%

17,12%

12,50%
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Covid 39.500 €

Cadira vigilància
3.300 €
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2021/1094/X020202

2021/1003/X020202

2021/1181/X020202

2021/1057/X020202

Ajuntament
Tossa de Mar

Ajuntament
Torroella de
Montgrí

Ajuntament Sant
Pere Pescador

Ajuntament Sant
Feliu de Guíxols

P1721500E

P1721200B

P1718700F

P1717000B

Programa de suport
econòmic per la seguretat t,
vigilància, salvament i
socorrisme de platges
Programa de suport
econòmic per la seguretat,
vigilància, salvament i
socorrisme de platges
Programa de suport
econòmic per la seguretat,
vigilància, salvament i
socorrisme de platges
Programa de suport
econòmic per la seguretat,
vigilància, salvament i
socorrisme de platges

178.760,00 €

158.940,46 €

151.653,92 €

0,93

0,96

0,73

0,96

41.010,68 €

31.942,61 €

21.596,63 €

27.099,02 €

17,31%

17,87%

13,59%

17,87%

600.000,00 €

236.911,04 €

3.463.340,36 €
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8. Expedient 2020/2208/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions Pt10 suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de
plagues urbanes, per a l'any 2021
La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són favorables.
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Publicades al BOP de Girona,

Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:
Periode subvencionable

Bases reguladores especifiques de subvencions
adreçades a ajuntaments per al suport econòmic
a actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes a la demarcació de Girona.
(Pt10).
Número 31, de 13 de febrer de 2018 i les bases
definitives publicades al BOP de Girona núm.
núm.56, de 20 de març de 2018.
Convocatòria de subvenció del programa de
suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control de plagues urbanes ( PT10), per a l'any
2021, publicada al BOP de Girona, número 42, de
3 de març de 2021.
Subvencions concurrència competitiva
700.000,00 €
5/3110/46202 Programa econòmic lluita i control
plagues.

Del dia 1 de juliol de 2020 al dia 30 de juny de
2021.
període Del 4 de març de 2021 al 8 d’abril de 2021

Dsta
obertura
sol·licituds
Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut de 2020 – 2022
(anualitat 2021) i els costos de la qual consten a l’article 13.
Antecedents
1. El 6 de maig de 2021, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un
informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre
anterior on esmenta:
“Que s’han presentat un total de 172 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades. D’aquestes, hi ha 5
sol·licituds que presenten conceptes no subvencionables. Tots els ajuntaments que
s'inclouen en Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a la convocatòria per
obtenir aquesta subvenció.
Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments declaren que no incorren en cap
dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent
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de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona.
...”
“...
Que s’han presentat un total de 172 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades. D’aquestes, hi ha 5
sol·licituds que presenten conceptes no subvencionables.
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la
presentació d’una declaració responsable.
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I,
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables i també s’indiquen aquells objectes
no subvencionables.
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt es
detalla en l’Annex I.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment,
Proposo
Primer: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I.
Segon: La despesa, per un total de set-cents mil euros (700.000,00 €) serà amb
càrrec a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany:
-

5/3110/46202 Programa suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes.

Tercer: que es condicioni el lliurament de la subvenció, que és compatible amb les
altres ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació de del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a
màxim el 21 de setembre de 2021.
Quart: Que es comuniqui aquest acord als interessats amb indicació dels recursos
que siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu
electrònica de Dipsalut (www.seu.dipsalut.cat).”
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2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de maig de 2021,
ha examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds
i ha formulat la proposta de resolució, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
3. En data 20 de maig de 2021, el cap de servei de Salut Ambiental, va emetre un
informe en el qual enumera els fets, informa de les disposicions legals aplicables i
dels pronunciaments que hagin de contenir la part dispositiva de la proposta de
resolució.
Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS),
estableix que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució
de concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
preveu que una Comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es
presentin dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva la
composició de la qual s’ha de determinar a les bases específiques. El president de la
comissió en formularà la proposta de resolució.
De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de Dipsalut
és la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció
estableixen que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini
establert en la convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint
en compte la valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l’informe
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tècnic emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la
proposta de resolució.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
A proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell Rector, òrgan
competent de la resolució del procediment, aprova per unanimitat, de conformitat amb
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la
lluita i control de plagues urbanes (PT10), per a l’any 2021, les subvencions pels
conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Disposar la despesa per un import total de set-cents mil euros (700.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2021, que es
detalla a continuació:
Aplicació
pressupostària
Programa econòmic lluita i control
plagues

5/3110/46202

Crèdits
700.000,00 €

Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
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disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el dia 21 de setembre de 2021.
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Annex I

Ajuntament
d'Argelaguer

Ajuntament

2021/1044/X020202

Número
d'Expedient

2021/1082/X020202

Ajuntament
d'Avinyonet de
Puigventós
Ajuntament
d’Aiguaviva

2021/864/X020202

14.401,05 €

1.913,92 €

90%

80%

90%

914,76 €

4.458,65 €

10.174,05 €

1.521,16 €

Import
atorgat
final

90,00%

79,48%

70,65%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencio
nable
Objecte

5.609,85 €

90%

CIF

P1701200F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms

1.016,40 €

79,48%
70,65%
70,65%

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

P1700200G Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors

P1701000J

Rosegadors

1.212,71 €
2.310,19 €
3.777,32 €

Mosquit tigre i Rosegadors

P1700300E

90%
80%
80%

Ajuntament d’Albanyà

1.525,82 €
3.270,00 €
5.346,68 €

61,82%

2021/591/X020202

P1700400C
P1700600H
P1700700F

3.658,58 €

Ajuntament d’Albons
Ajuntament d’Alp
Ajuntament d’Amer

70%

2021/1116/X020202
2021/813/X020202
2021/696/X020202

5.918,41 €

61,82%
79,48%

P1700800D

3.440,73 €
3.632,02 €

Ajuntament d’Anglès

70%
90%

2021/1026/X020202

5.566,00 €
4.569,78 €

Ajuntament d’Arbúcies P1700900B
Ajuntament de
P1701100H
l’Armentera

Insectes i Rosegadors
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
Rosegadors i Coloms
Rosegadors i Coloms

2021/563/X020202
2021/1134/X020202
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Número
d'Expedient

2021/977/X020202

1.560,90 €

58.644,72 €

80%

90%

60%

6.181,70 €

4.473,71 €

1.240,59 €

31.073,48 €

Import
atorgat
final

70,65%

68,69%

70,65%

79,48%

52,99%

Import
atorgat /
Base
subvencionable
Objecte

6.332,39 €

90%

4.311,39 €

70,65%

CIF

9.000,00 €

80%

9.374,78 €

79,48%

Ajuntament

6.102,64 €

80%

1.288,67 €

Ajuntament de Bàscara P1701800C

2021/1230/X020202

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

13.269,71 €

90%

Ajuntament de
Banyoles

1.621,40 €

P1701600G Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Gavians
Insectes i Rosegadors

P1724900D

44,16%

2021/866/X020202
Ajuntament de Begur P1701400B
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
2021/1024/X020202
Ajuntament de
P1702100G
Insectes i Rosegadors
Bellcaire d'Empordà
2021/1157/X020202 Ajuntament de Besalú P1702200E
Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Altres aus
2021/1005/X020202 Ajuntament de Bescanó P1702300C Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

2021/677/X020202

Ajuntament de Biure

7.489,00 €

90,00%

50%

457,38 €

16.960,70 €

90%

70,65%

Ajuntament de Blanes

2021/793/X020202

508,20 €

2.664,42 €

90,00%
Insectes i Rosegadors

80%

79,48%

787,50 €
P1702700D

3.771,40 €

5.317,14 €

90%

2021/648/X020202

Ajuntament de
Boadella i les Escaules
Ajuntament de Bolvir

P1702800B

Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms

90%

875,00 €

2021/1261/X020202

Ajuntament de Bordils

P1702900J

6.690,00 €

P1702600F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Gavians
Rosegadors

2021/1127/X020202

Ajuntament de
Borrassà

P1703200D

2021/1208/X020202

7

Conceptes no
subvencionables

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

12/07/2021 11:03

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03
Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 62 de 142

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient
Ajuntament

Ajuntament de
Campdevànol

Ajuntament de
Campllong
Ajuntament de
Camprodon
Ajuntament de Canet
d'Adri
Ajuntament de
Cantallops
Ajuntament de
Capmany

CIF

Objecte

5.000,00 €

25.320,36 €

4.857,30 €

7.647,00 €

3.850,60 €

90%

70%

70%

80%

90%

80%

2.619,66 €

3.090,85 €

15.652,29 €

3.431,58 €

6.077,76 €

2.720,37 €

Import
atorgat
final

79,48%

61,82%

61,82%

70,65%

79,48%

70,65%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

3.296,04 €

79,48%

70,65%

1.828,02 €

70,65%

4.097,58 €

90%

7.064,80 €

79,48%

80%

2.300,00 €

80%

3.198,23 €

90,00%

5.800,00 €

10.000,00 €

90%

675,00 €

79,48%

P1704000G

4.024,00 €

90%

2.347,50 €

P1704200C

750,00 €

90%

P1704300A
P1704400I

2.953,61 €

P1704600D

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Insectes i Rosegadors
P1704500F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Insectes i Rosegadors

2021/750/X020202
Ajuntament de Breda P1703000H Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
2021/665/X020202 Ajuntament de Cabanes P1703300B
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms
2021/1059/X020202
Ajuntament de
P1703500G
Insectes i Rosegadors
Cadaqués
2021/1233/X020202 Ajuntament de Caldes P1703700C Insectes, Mosquit tigre, Vespa
de Malavella
asiàtica, Rosegadors i Coloms
2021/985/X020202 Ajuntament de Calonge P1703800A
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
2021/1043/X020202 Ajuntament de Camós P1703900I Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
2021/679/X020202

2021/891/X020202
2021/1160/X020202
2021/1097/X020202
2021/1192/X020202
2021/644/X020202
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Papallona del
Boix
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Número
d'Expedient

2021/661/X020202
2021/1128/X020202

Ajuntament

Ajuntament de Cassà
de la Selva
Ajuntament de
Castellfollit de la Roca

CIF

Objecte

Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Mosquit tigre

P1704900H Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
P1705100D Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors

P1705500E
P1705600C

P1705900G
Mosquit tigre i Rosegadors
P1706000E
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms
P1706200A Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells
Ajuntament de Cornellà P1706100C Insectes, Mosquit tigre, Vespa
de Terri
asiàtica i Rosegadors

Ajuntament de Colera
Ajuntament de
Colomers
Ajuntament de Corçà

Ajuntament de Cervià
de Ter
Ajuntament de Cistella

2021/917/X020202 Ajuntament de Castelló P1705200B
d'Empúries
2021/1193/X020202
Ajuntament de
P1705300J
Castell-Platja d'Aro
Ajuntament de Celrà P1705400H
2021/814/X020202

2021/1187/X020202
2021/795/X020202

2021/1122/X020202
2021/902/X020202
2021/1245/X020202

2021/964/X020202
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1.210,00 €

4.500,00 €

5.000,00 €

12.355,55 €

10.500,00 €

2.882,15 €

10.930,25 €

90%
90%

90%

90%

70%

70%

70%

90%

70%

1.230,97 €
4.558,44 €

1.000,00 €

3.532,40 €

3.090,85 €

7.637,83 €

6.490,78 €

2.290,70 €

6.756,75 €

Import
atorgat
final

79,48%
79,48%

82,64%

78,50%

61,82%

61,82%

61,82%

79,48%

61,82%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

1.548,80 €
5.735,40 €

79,48%

70,65%

3.051,37 €

6.739,78 €

90%

80%

3.839,21 €

9.539,95 €

Conceptes no
subvencionables

Tractament oïdi
plàtans
Fitosanitari
(1052,70 €)
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Número
d'Expedient

4.568,48 €
1.651,08 €

1.492,41 €

1.749,18 €

3.160,00 €

90%

90%
90%

90%

90%

90%

1.168,52 €
2.547,11 €

1.294,43 €

3.630,98 €
1.312,26 €

1.186,15 €

1.390,23 €

2.511,54 €

Import
atorgat
final

70,65%

79,48%
79,48%

79,48%

79,48%
79,48%

79,48%

79,48%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencionable
Objecte

1.628,66 €

90%
90%

7.184,21 €

70,65%

CIF

1.470,22 €
3.204,76 €

80%

4.658,08 €

79,48%

Ajuntament

10.169,02 €

80%

2.153,88 €

79,48%
P1708200I

Ajuntament de Garrigàs P1708100A

Ajuntament de
Garrigoles

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

Insectes i Coloms

6.593,36 €

90%

2.201,97 €

79,48%

P1706300I

Insectes i Rosegadors

2.710,00 €

90%

1.923,39 €

Ajuntament de Crespià

Insectes i Rosegadors

2.770,50 €

90%

2021/1156/X020202

Ajuntament d’Esponellà P1707100B Insectes, Rosegadors i Coloms
Ajuntament del Far
P1700500J
Mosquit tigre, Rosegadors,
d'Empordà
Coloms i Estornells
Ajuntament de Flaçà P1707300H
Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Ajuntament de Foixà
P1707400F
Rosegadors
Ajuntament de
P1707600A
Insectes i Rosegadors
Fontcoberta
Ajuntament de Forallac P1725000B
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms
Ajuntament de Fornells P1707800G Insectes, Mosquit tigre, Vespa
de la Selva
asiàtica i Rosegadors
Ajuntament de Fortià P1707900E
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Mosquit tigre i Coloms

2.420,00 €

2021/727/X020202

Insectes, Rosegadors i Coloms

Ajuntament de Cruïlles, P1706400G
Monells i Sant Sadurní
de l'Heura
Ajuntament d’Espolla P1707000D

2021/582/X020202
2021/1045/X020202
2021/1203/X020202
2021/1081/X020202
2021/868/X020202
2021/1133/X020202
2021/1176/X020202
2021/937/X020202
2021/657/X020202
2021/943/X020202
2021/1006/X020202
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient

2021/1173/X020202
2021/1223/X020202

Ajuntament

Ajuntament de
Garriguella
Ajuntament de Ger

CIF

P1708300G
P1708400E

Objecte

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

2021/1263/X020202

Ajuntament de Juià

Ajuntament de Jafre

P1709100J

2021/1190/X020202 Ajuntament de Guils de P1708800F
Insectes i Rosegadors
Cerdanya
Ajuntament de
P1708900D Insectes, Mosquit tigre, Vespa
Hostalric
asiàtica, Rosegadors i Coloms

2021/1220/X020202

Ajuntament de La
Bisbal d'Empordà

2021/1234/X020202

2021/1218/X020202

Rosegadors

2021/1039/X020202

P1709300F

P1709400D Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells
P1702500H Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells
P1720100E
Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Mosquit tigre

2021/1201/X020202

P1713800I
Ajuntament de La Selva P1720000G
de Mar

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

Ajuntament de La
Cellera de Ter
Ajuntament de La
Jonquera
Ajuntament de La Pera

2021/1221/X020202
2021/544/X020202

11

90%

218,66 €

2.675,44 €

Import
atorgat
final

90,00%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

3.366,22 €

90%

90,00%

242,96 €

259,87 €

73,59%

90,00%

90%

4.415,50 €

61,82%

640,33 €

288,75 €

90%

12.762,26 €

70,65%

90%

6.000,00 €

70%

7.157,58 €

70,65%

711,48 €

20.645,23 €

80%

2.855,17 €

79,48%

70,65%

10.131,33 €

80%

5.080,00 €

81,36%

5.555,73 €

4.041,40 €

90%

1.000,00 €

80%

6.391,62 €

90%

7.863,96 €

1.229,03 €

Conceptes no
subvencionables

Pugó i tigre del
plàtan
Fitosanitari
(701,80 €)
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient
Ajuntament

Ajuntament de
Llambilles
Ajuntament de Llers

3.044,90 €

9.465,91 €

3.405,95 €

1.344,44 €

2.100,00 €

1.130,32 €

1.050,00 €

4.440,70 €

70%

90%

70%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

1.269,43 €

8.689,70 €

2.420,06 €

5.851,54 €

2.406,24 €

1.000,00 €

1.483,61 €

1.000,00 €

945,00 €

3.528,59 €

Import
atorgat
final

79,48%

79,48%

61,82%

79,48%

61,82%

70,65%

74,38%

70,65%

88,47%

90,00%

79,46%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

P1709700G

Objecte

14.057,15 €

90%

2.698,38 €

44,16%

CIF

1.597,20 €

90%

12.363,40 €

Mosquit tigre i Rosegadors

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

3.395,08 €

50%

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes

P1710000I

28.000,00 €

2021/1114/X020202
Ajuntament de La
P1720700B
Tallada d'Empordà
Ajuntament de La Vajol P1701500I
2021/656/X020202

P1710200E Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms,
Gavians i Altres aus

2021/1053/X020202 Ajuntament de la Vall P1722100C
Insectes i Rosegadors
de Bianya
2021/1028/X020202 Ajuntament de La Vall P1701700E
Insectes, Vespa asiàtica,
d'en Bas
Rosegadors i Coloms
2021/890/X020202
Ajuntament de Les
P1714200A
Insectes i Rosegadors
Planes d'Hostoles
2021/963/X020202
Ajuntament de Les
P1714800H
Insectes, Mosquit tigre i
Preses
Rosegadors
2021/645/X020202 Ajuntament de L'Escala P1706800H Insectes , Rosegadors, Coloms
i Gavians
2021/581/X020202
Ajuntament de Lladó P1709500A Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors i Coloms
2021/711/X020202
Ajuntament de
P1709600I Insectes, Mosquit tigre, Vespa
Llagostera
asiàtica, Rosegadors, Coloms,
Gavians i Altres aus
Mosquit tigre i Rosegadors
2021/1038/X020202

2021/1186/X020202
2021/693/X020202

Ajuntament de Lloret
de Mar

12

Conceptes no
subvencionables

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

12/07/2021 11:03

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03
Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 67 de 142

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient

2021/1104/X020202
2021/976/X020202
2021/1231/X020202
2021/965/X020202
2021/1232/X020202
2021/1119/X020202

Ajuntament

Ajuntament de
Maçanet de Cabrenys
Ajuntament de
Maçanet de la Selva
Ajuntament de
Madremanya
Ajuntament de Maià de
Montcal
Ajuntament de
Masarac
Ajuntament de
Massanes
Ajuntament de Mieres
Ajuntament de
Montagut i Oix
Ajuntament de
Mont-ras
Ajuntament de Navata

2021/1079/X020202

2021/1191/X020202

Ajuntament d’Ordis

2021/975/X020202

2021/1019/X020202

2021/1171/X020202

2021/1058/X020202

Ajuntament de
Palafrugell

P1710600F

Mosquit tigre i Vespa asiàtica

Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Coloms

2.187,86 €

1.100,00 €

2.178,00 €

2.414,52 €

588,06 €

10.713,57 €

4.087,11 €

90%

90%

90%

90%

90%

90%

70%

90%

525,62 €

1.000,00 €

1.738,89 €

990,00 €

1.731,05 €

1.916,33 €

529,25 €

6.622,81 €

3.248,39 €

Import
atorgat
final

79,48%

80,00%

84,10%

79,48%

90,00%

79,48%

79,37%

90,00%

61,82%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencionable
Objecte

P1710700D

1.189,08 €

80%

3.985,27 €

79,48%

CIF

P1711200D

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

657,03 €

90%

4.511,23 €

52,99%

P1711000H

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

P1711600E

Mosquit tigre

5.014,24 €

90%

23.845,99 €

P1710800B Mosquit tigre, Vespa asiàtica i
Rosegadors
P1710900J
Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Mosquit tigre

P1711700C

5.676,00 €

60%

P1710400A

P1711800A
Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
P1712200C Insectes, Rosegadors i Coloms

45.004,32 €

P1712400I

Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells

13

Conceptes no
subvencionables
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

60%

1.490,63 €

10.696,90 €

Import
atorgat
final

79,48%

79,48%

52,99%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

1.966,25 €

350,00 €

11.082,95 €

90%

90%

90%

80%

1.490,63 €

2.512,39 €

1.480,02 €

315,00 €

7.829,88 €

70,65%

79,48%

79,48%

75,27%

90,00%

70,65%

Objecte

20.188,16 €

90%

2.702,29 €

CIF

1.875,50 €

90%

Ajuntament

Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors, Coloms,
Estornells i Gavians
Mosquit tigre i Rosegadors

3.400,00 €

3.161,07 €

90%

5.791,74 €

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

P1712600D

Coloms

Número
d'Expedient

Ajuntament de Palau
de Santa Eulàlia
P1712900H

1.875,50 €

80%

79,48%
90,00%
70,65%

Ajuntament de Palamós P1712500F

2021/1170/X020202

P1713200B

P1713600C

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Mosquit tigre

8.198,03 €

1.105,95 €
626,18 €
7.885,86 €

2021/733/X020202

P1713700A

Insectes, Rosegadors i Coloms

90%
90%
80%

2021/761/X020202

2021/692/X020202

Ajuntament de
Palau-sator
Ajuntament de Pals

Rosegadors, Coloms i Altres
aus
Vespa asiàtica

P1714000E

1.391,50 €
695,75 €
11.162,19 €

2021/1222/X020202

2021/1219/X020202

2021/812/X020202

P1714300I
Rosegadors
P1714500D
Mosquit tigre
P1714600B Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors

Ajuntament de Pau

Ajuntament de
P1713300J
Pardines
Ajuntament de Parlavà P1713400H

2021/992/X020202 Ajuntament de Pedret i
Marzà
2021/650/X020202
Ajuntament de
Peralada
2021/1159/X020202 Ajuntament de Planoles
2021/1158/X020202 Ajuntament de Pontós
2021/808/X020202
Ajuntament de
Porqueres

14

Conceptes no
subvencionables
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient
Ajuntament

CIF

P1716200I

2021/738/X020202 Ajuntament de Port de P1714900F
la Selva
2021/1120/X020202 Ajuntament de Portbou P1714700J

Ajuntament de Rupià

Objecte

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes i Rosegadors

2021/689/X020202
Ajuntament de
P1715000D Insectes, Rosegadors i Coloms
Puigcerdà
2021/594/X020202
Ajuntament de Quart P1715100B Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
2021/1118/X020202
Ajuntament de
P1715300H Mosquit tigre, Vespa asiàtica i
Regencós
Rosegadors
2021/615/X020202
Ajuntament de Riells i P1715500C
Rosegadors
Viabrea
2021/592/X020202
Ajuntament de Ripoll P1715600A Mosquit tigre, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
2021/780/X020202
Ajuntament de
P1715700I
Insectes i Rosegadors
Riudarenes
2021/938/X020202
Ajuntament de
P1715800G
Insectes, Vespa asiàtica i
Riudaura
Rosegadors
2021/1036/X020202
Ajuntament de
P1715900E Insectes, Rosegadors i Coloms
Riudellots de la Selva
2021/1204/X020202 Ajuntament de Riumors P1716000C
Insectes i Rosegadors
2021/583/X020202
Ajuntament de Roses P1716100A Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms,
Estornells, Gavians i Altres aus
Insectes, Rosegadors i Coloms
2021/724/X020202

15

3.050,00 €
25.773,00 €

10.750,46 €

1.248,42 €

4.553,80 €

14.313,00 €

4.750,56 €

4.357,90 €

5.620,00 €

6.733,68 €

4.114,00 €

4.491,52 €

90%

90%
60%

80%

90%

80%

70%

80%

90%

80%

70%

90%

90%

2.428,28 €

2.424,11 €
13.656,08 €

7.594,98 €

1.000,00 €

3.217,17 €

8.831,00 €

3.356,17 €

3.463,61 €

3.970,42 €

4.162,56 €

3.269,77 €

3.569,81 €

Import
atorgat
final

79,48%

79,48%
52,99%

70,65%

80,10%

70,65%

61,70%

70,65%

79,48%

70,65%

61,82%

79,48%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

3.055,25 €

Conceptes no
subvencionables
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Ajuntament de Salt

Ajuntament

2021/1077/X020202

Número
d'Expedient

2021/991/X020202
2021/1052/X020202

Ajuntament de Sant
Aniol de Finestres
Ajuntament de Sant
Climent Sescebes
Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu
Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols

2021/1229/X020202

2021/1080/X020202

Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols

Ajuntament de Sant
Ferriol
Ajuntament de Sant
Gregori

2021/893/X020202

2021/1200/X020202
2021/930/X020202

5.414,78 €

2.244,30 €

38.320,36 €

90%

90%

90%

50%

16.153,31 €

2.298,44 €

4.303,61 €

1.783,75 €

16.920,35 €

Import
atorgat
final

79,48%

52,99%

79,48%

79,48%

79,48%

44,15%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

P1719500I
P1716700H

305,40 €

80%

90%

3.885,64 €

274,86 €

70,65%

90,00%

Objecte

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors, Coloms i Gavians
Rosegadors

2.891,89 €

60%

2.222,58 €

CIF

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

30.486,00 €

90%

Rosegadors

5.500,00 €

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

P1716900D

2.796,44 €

P1716400E

P1717000B Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms,
Estornells i Gavians
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors

P1717200H

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms

P1717100J

P1717300F

16

Conceptes no
subvencionables

Tractament
castanyers i
actuacions
contra
Corytuca Ciliaca
i Cameraria
Ohridella
Fitosanitari
(1603,75 €)
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Número
d'Expedient

2021/1035/X020202
2021/846/X020202
2021/1048/X020202
2021/1027/X020202
2021/901/X020202
2021/1155/X020202
2021/987/X020202
2021/626/X020202
2021/745/X020202

2021/845/X020202
2021/914/X020202

Ajuntament

Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm
Ajuntament de Sant
Jaume de Llierca
Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses
Ajuntament de Sant
Joan de Mollet
Ajuntament de Sant
Joan les Fonts
Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls
Ajuntament de Sant
Julià de Llor i Bonmatí
Ajuntament de Sant
Julià de Ramis
Ajuntament de Sant
Martí Vell
Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià
Ajuntament de Sant
Mori

3.893,00 €

5.497,92 €

1.151,88 €

4.709,32 €

3.380,14 €

4.610,10 €

3.507,56 €

947,08 €

8.768,10 €

90%

90%

80%

90%

90%

80%

90%

80%

90%

70%

2.384,37 €

1.766,20 €

3.094,12 €

3.884,17 €

1.000,00 €

3.742,92 €

2.388,00 €

3.664,06 €

2.478,02 €

852,37 €

5.420,17 €

Import
atorgat
final

79,48%

79,38%

79,48%

70,65%

86,81%

79,48%

70,65%

79,48%

70,65%

90,00%

61,82%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

P1717500A
P1717700G
P1717800E
P1719700E
P1717600I
P1725100J
P1717900C
P1718200G

Objecte

Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Insectes i Rosegadors

2.225,00 €

90%

CIF

Insectes, Vespa asiàtica i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells.
Mosquit tigre i Rosegadors

3.000,00 €

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població

P1718400C

Insectes i Rosegadors

P1717400D

P1718500J

17

Conceptes no
subvencionables
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Número
d'Expedient

2021/599/X020202
2021/1185/X020202
2021/705/X020202

2021/720/X020202
2021/1189/X020202
2021/1126/X020202

2021/867/X020202
2021/643/X020202
2021/778/X020202
2021/1239/X020202

Ajuntament

Ajuntament de Sant
Pau de Segúries
Ajuntament de Sant
Pere Pescador
Ajuntament de Santa
Coloma de Farners
Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro
Ajuntament de Santa
Pau
Ajuntament de Sarrià
de Ter

CIF

Objecte

P1718600H
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Rosegadors i Coloms
P1718700F

P1719100H Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Estornells
P1719200F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
P1719600G Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
P1719800C Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors

Ajuntament de Saus, P1719900A
Insectes i Rosegadors
Camallera i Llampaies
Ajuntament de Serra de P1720300A
Insectes, Mosquit tigre,
Daró
Rosegadors i Coloms
Ajuntament de Sils
P1720500F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Rosegadors
Ajuntament de Siurana P1705700A
d'Empordà

18

5.586,95 €

2.367,49 €

70%

80%

90%

5.353,07 €

12.715,78 €

3.947,07 €

1.881,66 €

61,82%

61,82%

70,65%

79,48%

Desinfeccions
Festa Major
Covid
i Xilòfags
Corc, Tèrmits,
Fongs
(3.972,43 €)

Import
atorgat / Conceptes no
Base
subvencionasubvenbles
cionable

20.570,04 €

70%

70,65%

%
Base
segons
Import
Subvencionable grup de atorgat final
població

8.659,55 €

2.533,07 €

79,48%

80%

2.384,37 €

79,48%

3.585,48 €

90%

5.484,05 €

61,82%

61,82%

3.000,00 €

90%

3.810,82 €

79,48%

10.623,40 €

6.900,00 €

70%

1.038,63 €

70%

6.164,68 €

90%

17.185,24 €

1.306,80 €
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Objecte

90,00%

CIF

598,95 €

79,48%

Ajuntament

90%

2.702,29 €

61,82%

Número
d'Expedient

665,50 €

90%

14.526,26 €

79,48%

Import
atorgat / Conceptes no
Base
subvencionasubvenbles
cionable

Rosegadors

3.400,00 €

70%

1.804,17 €

%
Base
segons
Import
Subvencionable grup de atorgat final
població

Coloms

23.498,81 €

90%

Ajuntament de Toses

5.470,00 €

5.700,00 €

7.183,20 €

976,09 €

90%

90%

90%

70%

90%

1.986,97 €

3.287,84 €

4.062,26 €

4.530,30 €

4.440,44 €

878,48 €

79,48%

79,48%

74,26%

79,48%

61,82%

90,00%

2021/1034/X020202
2021/1154/X020202

2.270,00 €

Ajuntament de
P1720900H
Terrades
Ajuntament de Torrent P1721000F

2021/1023/X020202
Ajuntament de
P1721200B Insectes, Rosegadors, Coloms,
Torroella de Montgrí
Estornells i Gavians
2021/892/X020202 Ajuntament de Tortellà P1721300J Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Rosegadors
2021/1125/X020202

4.136,75 €

90%

P1721400H

2021/1096/X020202

2.500,00 €

2021/1216/X020202

2021/974/X020202

2021/668/X020202

2021/605/X020202

Ajuntament de Tossa P1721500E Insectes, Mosquit tigre, Vespa
de Mar
asiàtica, Rosegadors, Coloms i
Gavians
Ajuntament d’Ullà
P1721700A Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Ajuntament d’Ullastret P1721800I
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms
P1721600C
Mosquit tigre, Rosegadors i
Coloms
Insectes

79,48%

P1722200A

3.125,52 €

P1722300I

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors

90%

Ajuntament
d’Ultramort
Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès
Ajuntament de
Vall-llobrega

3.932,52 €

2021/1117/X020202

19
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Número
d'Expedient
Ajuntament

Objecte

79,48%

CIF

4.823,87 €

Import
atorgat / Conceptes no
Base
subvencionasubvenbles
cionable

90%

61,82%

%
Base
segons
Import
Subvencionable grup de atorgat final
població

6.069,36 €

5.694,89 €

79,48%

P1722500D

70%

2.953,08 €

70,65%

Ajuntament de Verges

9.212,50 €

90%

5.781,75 €

90,00%

2021/1175/X020202

3.715,55 €

80%

405,00 €

Ajuntament de Vidreres P1722700J

8.183,88 €

90%

2021/940/X020202
P1722800H

450,00 €
3.472,70 €

90%

2.760,07 €

79,48%

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Altres aus
Insectes, Vespa asiàtica,
Rosegadors i Coloms
Mosquit tigre i Rosegadors

P1722900F Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Vespa asiàtica
Insectes i Rosegadors

P1723100B

P1723200J

79,48%

61,82%

2.168,64 €

5.310,31 €

79,48%

90%

70%

1.942,63 €

79,48%

2.728,57 €
8.590,37 €

90%

1.928,96 €

Insectes i Rosegadors

2.444,20 €

90%

P1723400F

2021/697/X020202

2.427,00 €

79,48%

2021/865/X020202
Ajuntament de
Vilabertran
2021/1040/X020202
Ajuntament de
Vilablareix
2021/1236/X020202
Ajuntament de
Viladamat
2021/1076/X020202
Ajuntament de
Vilademuls
Ajuntament de Viladrau

2021/1184/X020202 Ajuntament de Vilafant P1723500C
Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms
2021/1132/X020202
P1723700I Insectes, Mosquit tigre, Vespa
asiàtica i Rosegadors
Rosegadors i Coloms

3.050,52 €

2021/994/X020202

P1724100A

P1724000C

90%

79,48%

2021/625/X020202

3.838,15 €

1.549,84 €

P1724200I

Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors
Insectes, Mosquit tigre i
Rosegadors

90%

Ajuntament de
Vilajuïga
Ajuntament de
Vilamacolum
Ajuntament de
Vilamalla
Ajuntament de
Vilamaniscle

1.950,00 €

2021/631/X020202

20
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Ajuntament
CIF

P1724500B

Ajuntament de Vilanant P1724300G

Ajuntament de
Vila-sacra

Rosegadors i Coloms

8.008,21 €

1.427,20 €

90%

90%

6.364,84 €

1.134,32 €

Import
atorgat
final

79,48%

79,48%

Import
atorgat /
Base
subvencionable

Objecte

Insectes, Mosquit tigre,
Rosegadors i Coloms

%
Base
segons
Subvencionable grup de
població
Conceptes no
subvencionables
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Número
d'Expedient

2021/723/X020202

2021/1206/X020202
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9. Expedient 2020/2096/X020201 – Proposta de resolució convocatòria de
subvencions Pm07 a ajuntaments per despeses en matèria de condicions i estils
de vida , per a l'any 2021
La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són favorables.
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Publicades al BOP de Girona:

Nom convocatòria:
Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:
Període subvencionable

Bases especifiques reguladores de subvencions
en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments i a organitzacions no lucratives (en
endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a
ONL
Número 56, del 20 de març de 2019 i les bases
definitives al BOPG núm.83, de 30 d’abril de 2019
Convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments,
organismes dependents i entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Girona
(Pm07), per a l'any 2021.
Subvencions concurrència competitiva
500.000,00 €
4/3110/46204 Programa foment "condicions i
estils de vida" Ajuntaments
Del dia 1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de
2021.

Data
obertura
període
Del dia 11/02/2021 fins al dia 23/03/2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
1. El 3 de maig de 2021, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta:

“Que s’han presentat 99 sol·licituds, de les quals 97 compleixen els requisits de les
bases i la convocatòria i es detallen en La Taula 1 i l’Annex I i 2 en queden excloses
pels motius que s’indiquen en l’Annex II d’aquest informe.
En la Taula 1 es detalla la tipologia dels projectes presentats amb la subvenció
màxima teòrica que els correspon tenint en compte les determinacions de la
convocatòria, les característiques del projecte i l’import sol·licitat.
Les entitats locals que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud
de subvenció en temps i forma i estan al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona.
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L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.
Un cop aplicada la tipologia de projecte, els habitants de la població i el pressupost de
l’activitat a subvencionar a les sol·licituds que encaixen en l’objecte de la convocatòria,
en resulta un total global de subvencions a concedir de cinc-cents mil euros
(500.000,00 €).
En l’Annex II s’inclouen les sol·licituds que han restat excloses, amb indicació del
motiu.”
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de maig de 2021 ha
examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds i
ha formulat la proposta de resolució, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
3. En data 20 de maig de 2021, la cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones, va emetre un informe en el qual enumera els fets, informa de
les disposicions legals aplicables i dels pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva de la proposta de resolució.
Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), estableix
que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de
concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la LGS.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona preveu
que una comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin
dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva, la composició de la
qual s’ha de determinar a les bases específiques. Així mateix, aquest article disposa
que la presidenta de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució.

23

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 78 de 142

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03

ESTAT

APROVAT
12/07/2021 11:03

De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores, la presidenta de Dipsalut
és la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció estableixen
que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la
convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la
valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel
centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la proposta
de resolució.
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
A proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell Rector, òrgan
competent de la resolució del procediment, aprova per unanimitat, de conformitat amb
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, l’adopció del
següent,
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la
demarcació de Girona (Pm07), per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i
imports que s’hi detallen.
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Segon . Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa per un import total de cinc-cents mil euros (500.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2021 que es
detalla a continuació:
Aplicació pressupostària

Programa foment "condicions i
estils de vida" Ajuntaments

4/3110/46204

Crèdits

500.000,00 €

Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el dia 14 de setembre de 2021.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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2021/535

2021/923

2021/831

2021/806

2021/682

2021/878

2021/960

2021/851

2021/850

Núm. Exp.

Bisbal, la

Bescanó

Besalú

Bellcaire d'Empordà

Bàscara

Avinyonet de Puigventós

Arbúcies

Alp

Aiguaviva

Agullana

Ajuntament

Vida Activa

Promoció de la salut, dinem junts i
cistella fresca

Activitats de promoció de la salut en
època COVID 19

Activitats de promoció hàbits e vida
saludable

Programa per a la promoció de la
salut al municipi de Bàscara

Foment de polítiques de salut i
qualitat de vida a Avinyonet

La Resclosa d'Arbúcies. Programa
del consum problemàtic de drogues i
altres conductes de risc

Alp es mou per la salut i la igualtat i
la cohesió

Foment de l'envelliment actiu

Agullana per un estil de vida
saludable

Projecte

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Tipologia de projecte

9.497,60 €

9.500,00 €

623,50 €

6.200,00 €

8.530,02 €

3.168,00 €

6.000,00 €

9.500,00 €

1.953,00 €

1.875,97 €

Subvenció màxima segons habitants,
tipologia, pressupost del projecte i
import sol·licitat

Taula 1 - Tipologia de projectes

2021/781
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2021/918

2021/919

2021/934

2021/488

2021/961

2021/904

2021/674

2021/754

2021/482

2021/908

2021/649

Camprodon

Campllong

Camós

Calonge

Cadaqués

Cabanes

Brunyola

Breda

Bordils

Bolvir

Boadella i les Escaules

L'esport a la vida

promoció de l'activitat física per a la
gent gran

Protecció integral d'Acció a Camós

Programa de salut i benestar social
adreçat a dones de família
monoparental en situació de
vulnerabilitat

programa atenció als joves i accions
en relació a la promoció de la salut i
activitats de lleure

Activitats de promoció de la salut

Promoció de l'autonomia i atenció a
l'envelliment, la dependència i la
discapacitat

Tallers per la millora i el benestar de
la gent gran

Projecte La Palanca

Aquagym

Treball corporal conscient

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

5.400,00 €

945,00 €

13.278,61 €

12.500,00 €

1.761,75 €

496,80 €

12.500,00 €

12.500,00 €

11.000,00 €

1.260,00 €

1.980,00 €
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2021/956

2021/715

2021/801

2021/542

2021/532

2021/823

2021/832

2021/515

2021/875

2021/753

2021/952

2021/824

Espolla

Espinelves

EMD l'Estartit

Darnius

Crespià

Cornellà del Terri

Corçà

Colomers

Colera

Celrà

Castell-Platja d'Aro

Cassà de la Selva

Tallers de memòria i gimnàs per a la
gent gran

Accions comunitàries per a disminuir
la vulnerabilitat social

Espai sociocultural i de lleure la
llongada de l'Estartit

Tallers de memòria i de gimnàstica

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

Salut i Vellesa

Dinamització Gent gran Tallers per
al manteniment de la memòria
telemàtics

Promoció de la salut i el benestar a
Colera

Oficina municipal d'atenció a les
persones

Serveis i activitats d'acompanyament
a persones grans i les seves famílies

Promoció e la salut a col·lectius
vulnerables - Taller Orquestra

2

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1.215,00 €

4.000,00 €

9.500,00 €

1.215,00 €

1.665,00 €

12.500,00 €

9.500,00 €

1.568,16 €

2.250,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €
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2021/802

2021/953

2021/936

2021/882

2021/653

2021/822

2021/859

Garriguella

Garrigoles

Garrigàs

Fornells de la Selva

Forallac

Fontcoberta

Far d'Empordà, el

Esponellà

Activitats dirigides al públic adult per
fomentar diferents habilitats

Garrigoles Salut

Programa d'atenció i prevenció a la
dependència i Espai Jove

Programa per la promoció i
manteniment de la salut física per a
la gent gran

Projecte acompanyament a la
vellesa

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

Tallers de memòria, gimnàs i català

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1.089,00 €

3.631,32 €

4.756,32 €

6.868,80 €

3.708,37 €

4.720,00 €

9.100,00 €

2.324,34 €

4.169,60 €

2021/959

Salut i Natura

885,92 €

Ger

2

2021/881

Taller de memòria i activitats
lúdiques

935,10 €

Hostalric

2

2021/853

Taller de memòria

Jafre

9.500,00 €

2021/786

2
Llambilles

Activitats per a la promoció de la
salut a Llambilles 2020-2021

2021/627
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2021/633

2021/888

2021/742

2021/775

2021/634

2021/506

2021/834

2021/756

2021/907

Pau

Pals

Palol de Revardit

Palamós

Palafrugell

Olot

Navata

Mieres

Maià de Montcal

Maçanet de la Selva

Tallers de gimnàstica, xerrades
COVID

Activitat Gaudeix Plus65

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

Punt Jove de Salut

Punt Jove de Salut

Olot fa salut

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

Mieres s'aixeca amb salut!

Activitats de promoció de la salut
Ser Actiu, Sentir-se Viu 2020 2021

Projecte d'acompanyament

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1.602,00 €

1.260,00 €

7.653,39 €

5.788,32 €

9.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

3.479,63 €

4.003,88 €

3.243,60 €

7.195,20 €

2021/578

Promoció de la Salut i hàbits
saludables Pontós 2021
Pontós

2.856,00 €

2021/740

2
Porqueres

Promoció de la Salut Porqueres
2021

2021/804

30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

12/07/2021 11:03

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03
Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 84 de 142

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

2021/887

2021/920

2021/613

2021/690

2021/752

Riumors

Riudellots de la Selva

Ripoll

Riells i Viabrea

Puigcerdà

Preses, les

Tallers fem companyia

Fem salut a Riudellots

L’activitat física, l’esport i el lleure
com a eina d’inclusió social d’infants
i adolescents a Ripoll

Projecte d'intervenció social i
comunitària

Activa´t

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

1

1

2

1

2

2

2

10.976,00 €

1.647,00 €

4.955,31 €

7.774,90 €

4.982,34 €

6.052,56 €

307,20 €

2021/539

Pla de salut jove

5.400,00 €

Salt

1

2021/886

Projecte de promoció de la salutAgent de salut

6.400,00 €

Sant Feliu de Guíxols

2

2021/905

Salut Sant Gregori 2021

6.300,00 €

Sant Gregori

2

2021/603

Sant Hilari Sacalm, territori 100%
salut

4.230,00 €

Sant Hilari Sacalm

2

2021/932

Heal Art and Education

Sant Jaume de Llierca

5.190,57 €

2021/922

2
Sant Jordi Desvalls

Activitats de promoció de la salut
2021

2021/860
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2021/852

2021/716

2021/507

2021/883

2021/921

2021/967

2021/951

Saus-Camallera i Llampàies

Santa Pau

Santa Cristina d'Aro

Santa Coloma de Farners

Sant Pere Pescador

Sant Mori

Sant Llorenç de la Muga

Sant Julià de Ramis

Gimnàstica de manteniment

Joves ODS´s de Santa Pau

No et ratllis i cuida't

Les Roques de l'Aigua. Programa de
prevenció consum drogues i
problemàtiques associades

Espai Espiadimonis. Lleure i suport
a l'estudi

Gimnàstica de manteniment per a la
gent gran

Activitat de promoció de la salut i
millora de la qualitat de vida

Programa de Promoció de la Salut

1

2

2

2

2

2

2

2

1

12.500,00 €

2.700,00 €

2.880,00 €

6.654,26 €

9.500,00 €

4.800,00 €

1.800,00 €

1.350,00 €

11.571,22 €

2021/857

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

1.296,00 €

Serinyà

2

2021/935

Curs de Ioga al Centre Cívic

900,00 €

Sils

2

2021/955

Tallers de salut

Siurana d'Empordà

9.500,00 €

2021/954

2
Tallada d'Empordà, la

A la Tallada ens activem per a la
millora de les CEV per avançar en
salut i benestar

2021/785
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2021/821

2021/443

2021/884

2021/612

2021/825

2021/957

2021/811

2021/660

2021/666

2021/579

2021/550

2021/931

Vilademuls

Viladamat

Vilablareix

Vidreres

Vidrà

Verges

Vall d'en Bas, la

Urús

Ullastret

Ullà

Tossa de Mar

Torroella de Montgrí

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

Dinamització de la gent gran

A Vilablareix, salut i benestar

Activitats de promoció de la salut

Activa el teu cos

Aula Oberta 2021

Dinamització comunitària

Urús activitat amb salut

Ullastret es mou

Activitats per a la gent gran

Activitats per a la salut. Ioga

El Nostre Estiu

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

4.756,92 €

6.800,00 €

12.500,00 €

9.500,00 €

720,00 €

2.430,00 €

8.017,02 €

4.555,48 €

1.500,00 €

3.150,00 €

6.570,00 €

12.500,00 €
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2021/833

2021/610

2021/618

2021/228

Vila-Sacra

Vilamalla

Vilamacolum

Vilajuïga

Activitats fisicoesportives

Promoció de la Salut 2021

Fem Companyia Vilamacolum 2021

Vilajuïga es mou

2

2

1

2

4.229,74 €

9.500,00 €

2.574,00 €

8.496,00 €
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Annex I - Subvencions

2021/960

2021/851

2021/850

Arbúcies

Alp

Aiguaviva

Agullana

P1701200F

P1700900B

P1700600H

P1700200G

P1700100I

CIF

Programa per a la
promoció de la salut al
municipi de Bàscara

Foment de polítiques de
salut i qualitat de vida a
Avinyonet

La Resclosa d'Arbúcies.
Programa del consum
problemàtic de drogues i
altres conductes de risc

Alp es mou per la salut i la
igualtat i la cohesió

Foment de l'envelliment
actiu

Agullana per un estil de
vida saludable

Projecte

6.900,00 €

9.477,80 €

3.960,00 €

7.200,00 €

12.805,00 €

2.170,00 €

2.084,41 €

Base
Subvencionable Corregida

5.582,84 €

7.680,93 €

2.852,65 €

5.402,75 €

8.554,35 €

1.758,59 €

1.689,23 €

Atorgat final

80,91%

81,04%

72,04%

75,04%

66,80%

81,04%

% atorgat/
base
subvencionable

2021/878

Avinyonet de
Puigventós

P1701800C

Activitats de promoció
hàbits e vida saludable

Ajuntament

2021/682

Bàscara

P1702100G

Núm.
Expedient

2021/806

Bellcaire
d'Empordà

81,04%

2021/831

Conceptes no
subvencionables

Aportacions famílies risc
exclusió: 3.000,00

Fotografies i exposició: 650,00 €
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2021/908

2021/649

2021/781

2021/535

2021/923

Bolvir

Boadella i les
Escaules

Bisbal, la

Bescanó

Besalú

P1702800B

P1702700D

P1703200D

P1702500H

P1702300C

P1702200E

Projecte La Palanca

Aquagym

Treball corporal conscient

Vida Activa

Promoció de la salut,
dinem junts i cistella fresca

Activitats de promoció de
la salut en època COVID
19

20.000,00 €

1.400,00 €

2.200,00 €

13.568,00 €

23.600,00 €

747,00 €

9.905,04 €

1.134,58 €

1.782,91 €

8.552,19 €

8.554,35 €

561,44 €

49,53%

81,04%

81,04%

63,03%

36,25%

75,16%

80,40%

Bordils

11.255,73 €

2021/482

14.000,00 €

80,40%

P1703000H

11.255,73 €

Breda

14.000,00 €

2021/754

Promoció de l'autonomia i
atenció a l'envelliment, la
dependència i la
discapacitat

Tallers per la millora i el
benestar de la gent gran i
programa d'aliments

P1703100F

Brunyola

81,04%

2021/674

447,35 €

P1703300B

552,00 €

Cabanes

Activitats de promoció de
la salut

2021/904

programa atenció als joves
i accions en relació a la
promoció de la salut i

72,04%

P1703500G

1.586,38 €

Cadaqués

2.202,18 €

2021/961

Personal coordinació, gestió,
administració: 500,00 €

Itineraris saludables:
2.300,00 €, Bitllets bus:
1.000,00 €

Pagament indemnització:
1.247,69 €; Conveni amb càritas
per gestió banc aliments:
7.900,00 €; transport recollida
aliments: 705,66 €
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2021/952

2021/824

2021/918

2021/919

2021/934

Celrà

Castell-Platja
d'Aro

Cassà de la
Selva

Camprodon

Campllong

Camós

P1705900G

P1705400H

P1705300J

P1704900H

P1704300A

P1704200C

P1703900I

P1703800A

Dinamització Gent gran
Tallers per al manteniment
de la memòria telemàtics

Promoció de la salut i el
benestar a Colera

Oficina municipal d'atenció
a les persones

Serveis i activitats
d'acompanyament a
persones grans i les seves
famílies

Promoció de la salut a
col·lectius vulnerables Taller Orquestra

L'esport a la vida

promoció de l'activitat
física per a la gent gran

Protecció integral d'Acció a
Camós

Programa de salut i
benestar social adreçat a
dones de família
monoparental en situació
de vulnerabilitat

1.742,40 €

2.500,00 €

51.739,96 €

32.411,88 €

20.069,31 €

6.000,00 €

1.050,00 €

13.278,61 €

24.000,00 €

1.412,06 €

2.026,03 €

11.255,73 €

11.255,73 €

11.255,73 €

4.862,47 €

850,93 €

10.761,15 €

11.255,73 €

81,04%

81,04%

21,75%

34,73%

56,08%

81,04%

81,04%

81,04%

46,90%

activitats de lleure

2021/753

Colera

P1706000E

Calonge

2021/875

Colomers

2021/488

2021/515

Ajuts a empreses del municipi
per contractació de persones
participants: 10.000,00 €

Caminades a peu: 4.000,00 €
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2021/653

2021/822

2021/859

2021/956

2021/715

2021/801

2021/542

2021/532

2021/823

2021/832

Fontcoberta

Far d'Empordà,
el

Esponellà

Espolla

Espinelves

EMD l'Estartit

Darnius

Crespià

Cornellà del Terri

Corçà

P1707600A

P1700500J

P1707100B

P1707000D

P1706900F

P1700091J

P1706500D

P1706300I

P1706100C

P1706200A

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Tallers de memòria,
gimnàs i català

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Tallers de memòria i
gimnàs per a la gent gran

Accions comunitàries per a
disminuir la vulnerabilitat
social

Espai sociocultural i de
lleure la llongada de
l'Estartit

Tallers de memòria i de
gimnàstica

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Salut i Vellesa

11.430,88 €

3.630,00 €

4.632,89 €

1.350,00 €

4.500,00 €

23.750,00 €

1.350,00 €

1.850,00 €

14.907,91 €

12.800,00 €

8.194,17 €

2.092,97 €

3.754,55 €

1.094,06 €

3.601,83 €

8.554,35 €

1.094,06 €

1.499,26 €

11.255,73 €

8.554,35 €

71,68%

57,66%

81,04%

81,04%

80,04%

36,02%
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81,04%

81,04%

75,50%

66,83%

Servei psicoteràpia:
3071,00 €

Energia elèctrica dependències
culturals: 1.200,00 €
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2021/853

2021/881

2021/959

2021/802

2021/953

2021/936

2021/882

Jafre

Hostalric

Ger

Garriguella

Garrigoles

Garrigàs

Fornells de la
Selva

Forallac

P1709100J

P1708900D

P1708400E

P1708300G

P1708200I

P1708100A

P1707800G

P1725000B

Activitats per a la promoció
de la salut a Llambilles
2020-2021

Taller de memòria

Taller de memòria i
activitats lúdiques

Salut i Natura

Activitats dirigides al públic
adult per fomentar
diferents habilitats

Garrigoles Salut

Programa d'atenció i
prevenció a la
dependència i Espai Jove

Programa per la promoció
i manteniment de la salut
física per a la gent gran

Projecte acompanyament
a la vellesa

11.634,75 €

1.309,00 €

1.107,40 €

1.210,00 €

4.034,80 €

5.284,80 €

7.632,00 €

4.635,46 €

5.900,00 €

8.554,35 €

842,02 €

797,73 €

980,60 €

3.269,85 €

4.282,87 €

6.185,07 €

3.339,23 €

4.250,16 €

73,52%

64,33%

72,04%

81,04%

81,04%

81,04%

81,04%

72,04%

72,04%

2021/786

P1709700G

Llambilles

72,04%

2021/627

6.478,98 €

P1710900J

8.994,00 €

Maçanet de la
Selva

Projecte
d'acompanyament
2021/907

Activitats de promoció de
la salut Ser Actiu, Sentir-

81,04%

P1711000H

2.920,73 €

Maià de Montcal

3.604,00 €

2021/756
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Gestió i coordinació tècnic
esportiu Cursa Sant Silvestre:
605,00 €

Despeses de transport:
120,00 €
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P1712100E

Punt Jove de Salut

Olot fa salut

20.240,00 €

54.797,36 €

57.800,00 €

3.866,26 €

4.448,75 €

5.212,14 €

8.104,12 €

9.004,58 €

9.004,58 €

3.133,26 €

3.605,32 €

72,04%

81,04%

40,04%

16,43%

15,58%

81,04%

81,04%

se Viu 2020 2021

Olot
P1712400I

Punt Jove de Salut

6.431,47 €

6.891,56 €

81,04%

Mieres s'aixeca amb salut!

2021/634
Palafrugell
P1712500F

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

9.566,73 €

1.134,58 €

81,00%

P1711200D

2021/775
Palamós

P1713100D

Activitat Gaudeix Plus65

1.400,00 €

1.442,53 €

72,04%

Mieres

2021/742

Palol de Revardit

P1713200B

Tallers de gimnàstica,
xerrades COVID

1.781,00 €

2.571,71 €

2021/834

2021/888

Pals

P1713600C

Promoció de la Salut i
hàbits saludables Pontós
2021

3.570,00 €

P1711800A

2021/633
Pau

P1714500D

Promoció de la Salut
Porqueres 2021

Navata

2021/578

Pontós

P1714600B

2021/506

2021/740

Porqueres

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

2021/804

Activitat física al Parc de Salut:
500,00 €
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2021/922

2021/932

2021/603

2021/905

2021/886

2021/539

2021/887

2021/920

2021/613

2021/690

2021/752

Sant Jaume de
Llierca

Sant Hilari
Sacalm

Sant Gregori

Sant Feliu de
Guíxols

Salt

Riumors

Riudellots de la
Selva

Ripoll

Riells i Viabrea

Puigcerdà

Preses, les

P1717500A

P1717400D

P1717300F

P1717000B

P1716400E

P1716000C

P1715900E

P1715600A

P1715500C

P1715000D

P1714800H

Heal Art and Education

Sant Hilari Sacalm, territori
100% salut

Salut Sant Gregori 2021

Projecte de promoció de la
salut-Agent de salut

Pla de salut jove

Tallers fem companyia

Fem salut a Riudellots

L’activitat física, l’esport i
el lleure com a eina
d’inclusió social d’infants i
adolescents a Ripoll

Projecte d'intervenció
social i comunitària

Activa´t

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

4.700,00 €

21.255,96 €

8.000,00 €

9.000,00 €

21.952,00 €

1.830,00 €

6.194,14 €

11.107,00 €

6.227,92 €

8.646,51 €

384,00 €

3.808,94 €

5.672,89 €

5.762,93 €

4.862,47 €

9.883,43 €

1.483,05 €

4.462,05 €

7.000,97 €

4.486,39 €

5.450,07 €

276,66 €

81,04%

26,69%

72,04%

54,03%

45,02%

81,04%

72,04%

63,03%
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72,04%

63,03%

72,05%

Gestió i materials esport a les
places: 380,00 €

Retribució coordinació activitats:
10.742,32 €
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2021/935

2021/857

2021/852

2021/716

2021/507

2021/883

2021/921

2021/967

2021/951

2021/860

Serinyà

Saus-Camallera i
Llampàies

Santa Pau

Santa Cristina
d'Aro

Santa Coloma de
Farners

Sant Pere
Pescador

Sant Mori

Sant Llorenç de
la Muga

Sant Julià de
Ramis

Sant Jordi
Desvalls

P1720200C

P1719900A

P1719600G

P1719200F

P1719100H

P1718700F

P1718500J

P1718000A

P1717900C

P1717600I

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Gimnàstica de
manteniment

Joves ODS´s de Santa
Pau

No et ratllis i cuida't

Les Roques de l'Aigua.
Programa de prevenció
consum drogues i
problemàtiques
associades

Espai Espiadimonis.
Lleure i suport a l'estudi

Gimnàstica de
manteniment per a la gent
gran

Activitat de promoció de la
salut i millora de la qualitat
de vida

Programa de Promoció de
la Salut

Activitats de promoció de
la salut 2021

15.564,08 €

3.000,00 €

3.600,00 €

13.308,52 €

19.800,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

14.464,03 €

5.767,30 €

11.255,73 €

2.431,24 €

2.593,32 €

5.991,88 €

8.554,35 €

4.322,20 €

1.620,82 €

1.215,62 €

10.419,40 €

4.673,89 €

72,32%

81,04%

72,04%

45,02%

43,20%

72,04%

81,04%

81,04%

72,04%

81,04%
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2021/612

2021/825

2021/957

2021/811

2021/660

2021/666

2021/579

2021/550

2021/931

2021/785

2021/954

2021/955

Vidreres

Vidrà

Verges

Vall d'en Bas, la

Urús

Ullastret

Ullà

Tossa de Mar

Torroella de
Montgrí

Tallada
d'Empordà, la

Siurana
d'Empordà

Sils

P1722700J

P1722600B

P1722500D

P1701700E

P1722000E

P1721800I

P1721700A

P1721500E

P1721200B

P1720700B

P1705700A

P1720500F

Activitats de promoció de
la salut

Activa el teu cos

Aula Oberta 2021

Dinamització comunitària

Urús activitat amb salut

Ullastret es mou

Activitats per a la gent
gran

Activitats per a la salut.
Ioga

El Nostre Estiu

A la Tallada ens activem
per a la millora de les CEV
per avançar en salut i
benestar

Tallers de salut

Curs de Ioga al Centre
Cívic

27.011,52 €

800,00 €

2.700,00 €

10.021,28 €

5.061,65 €

1.600,00 €

3.500,00 €

7.300,00 €

18.379,39 €

11.500,00 €

1.000,00 €

1.620,00 €

8.554,35 €

720,37 €

2.188,11 €

7.218,99 €

4.102,02 €

1.170,60 €

2.836,44 €

5.916,01 €

11.255,73 €

8.554,35 €

900,46 €

1.166,99 €

31,67%

90,05%

81,04%

72,04%

81,04%

73,16%

81,04%

81,04%
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61,24%

74,39%

90,05%

72,04%

Modificació agenda municipal:
1.449,58 €.

Caminades saludables:
4.500,00 €
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2021/610

2021/618

2021/228

2021/821

2021/443

2021/884

Vila-Sacra

Vilamalla

Vilamacolum

Vilajuïga

Vilademuls

Viladamat

Vilablareix

P1724500B

P1724100A

P1724000C

P1723700I

P1723200J

P1723100B

P1722900F

Activitats fisicoesportives

Promoció de la Salut 2021

Fem Companyia
Vilamacolum 2021

Vilajuïga es mou

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem
Companyia

Dinamització de la gent
gran

A Vilablareix, salut i
benestar

4.699,71 €

11.855,00 €

2.860,00 €

9.440,00 €

5.285,47 €

7.600,00 €

84.900,93 €

3.808,70 €

8.554,35 €

2.317,78 €

7.650,29 €

4.283,41 €

6.123,12 €

11.255,73 €

81,04%

72,16%

81,04%

81,04%

81,04%

80,57%

13,26%

500.000,00 €

2021/833

TOTAL .....

Caminades dirigides i
supervisades: 800,00 €

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les
despeses excloses (quan n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció de la població del municipi, la subvenció màxima
segons tipus de projecte, i l’import sol·licitat en cada cas.
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Annex II – peticions excloses

P1720100E

NIF

A la Cellera, a peu o en
bicicleta, fem salut

Projecte

Ajuntament/Entitat

Cellera de Ter, la

P1705500E

Núm. Expedient

2021/933

Cervià de Ter

Elements parc Gent gran;
elements parc infantil

2021/531

Import
sol·licitat
3.480,00 €

5.858,82 €

Motius desestimació

Es tracta de definició, disseny i impressió de
plànols de xarxa de rutes de patrimoni i natura, no
de realització d’activitats amb persones (incompleix
Bases, punt 4. Conceptes subvencionables)

Es tracta d’adquisició d’elements de parc (despesa
d’inversió) i no realització d’activitats amb persones
(incompleix Bases, Punt 4. Conceptes
subvencionables)
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10. Expedient 2021/124/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens
dependents, i a les entitats sense ànim de lucre per al finançament de
dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat BIC
2020-23
La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són favorables.
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Nom convocatòria:
Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:

Aplicació pressupostària:

Període subvencionable

Bases específiques i reguladores de subvencions
als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i
els seus ens dependents, i les entitats sense
ànim de lucre per al finançament de dispositius
que responguin als objectius del programa
Benestar i Comunitat, publicades en el BOP de
Girona, número 56, de 20 de març de 2019 i les
bases definitives es van publicar al BOP de
Girona núm.83, de 30 d’abril de 2019.
Convocatòria de subvencions Benestar i
Comunitat BIC 2020-23, publicada al BOP de
Girona núm. 29, de 12 de febrer de 2021
Subvencions concurrència competitiva
3.150.000,00 €
4/3110/46205 Programa Benestar i Comunitat
per a ajuntaments
4/3110/46501 Programa Benestar i Comunitat
per a Consells Comarcals
4/3110/46700 Programa Benestar i Comunitat
per a consorcis
4/3110/48903 Programa Benestar i Comunitat
per a ONL
Del dia 1 d’octubre de 2020 al dia 15 d’agost de
2023.

Data obertura termini sol·licituds
Del 13 de febrer de 2021 al 23 de març de 2021
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
1. El 6 de maig de 2021, la cap de Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció
a les Persones emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria
que consta al quadre anterior on esmenta:
Que s’han presentat 37 sol·licituds, dues de les quals no es valoren perquè l’entitat
peticionària presenta per error 3 sol·licituds en comptes d’una. En conseqüència són
35 les sol·licituds que compleixen els requisits de les bases i la convocatòria i que
s’han de valorar.
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Que la Comissió Tècnica, reunida el 4 de maig de 2021, ha valorat les sol·licituds
d’acord amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant d’aquesta valoració la
puntuació que consta en la Taula I.
Que les entitats que s’inclouen en l’Annex I han formulat sol·licitud de subvenció en
temps i forma i declaren que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Girona.
Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els
criteris i la puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.
Que, tal com determinen les bases i d’acord amb el punt 7 de la convocatòria, per tal
de determinar l’import de la subvenció s’aplica un coeficient a la base subvencionable
en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de la Comissió Tècnica, segons la
distribució següent:
Punts

70-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

Coeficient

0,75

0,8

0,85

0,90

0,95

1

Que una vegada obtinguda la puntuació i el seu coeficient corresponent i tenint en
compte l’import sol·licitat i la base subvencionable, es concreta l’import de la
subvenció, que es detalla, per distribució comarcal, a l’Annex II.
Que un cop feta la primera distribució, aplicant el coeficient en funció de la puntuació,
de l’import sol·licitat i l’import màxim comarcal, en resulta la xifra global de
subvencions de tres milions cent quaranta-set mil cent Euro amb noranta-nou cèntims
(3.147.100,99 €).
En l’esmentat informe de valoració la cap de Servei de Promoció de la salut, Benestar i
Atenció a les Persones, proposa que s’han de redistribuir els imports de les aplicacions
pressupostàries de 2021, sense superar l’import màxim de la convocatòria i atès que
posteriorment s’ha detectat un error en la transcripció dels imports redistribuïts a
l’aplicació Programa Benestar i Comunitat per a ONL 4/3110/48903 del quadre que no
altera els imports concedits ni l’import executat per a la convocatòria i que, per tant, es
considera no substancial, finalment la distribució de crèdit per aplicacions resulta de la
següent manera:

Aplicació
pressupostària

Programa Benestar i
Comunitat
ajuntaments

4/3110/46205

Import inicial
convocatòria
(€)
774.729,00

Import de
redistribució
2021 (€)

184.418,39

Augmentar
Disminuir
aplicació (€) aplicació (€)

73.824,61
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Programa Benestar i
Comunitat per a
consells comarcals

4/3110/46501

Programa Benestar i
Comunitat per a
consorcis

4/3110/46700

Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/48903
Totals ...

APROVAT
12/07/2021 11:03

655.542,00

200.569,58

17.944,42

655.542,00

89.413,06

129.100,94

1.064.187,00

575.598,97

3.150.000,00

1.050.000,00

220.869,97
220.869,97

220.869,97

Pel que fa a les aplicacions de 2022 i 2023, està prevista la següent distribució:

Aplicació
pressupostària
Programa Benestar i
Comunitat ajuntaments

4/3110/46205

Programa Benestar i
Comunitat per a consells
comarcals

4/3110/46501

Programa Benestar i
Comunitat per a consorcis

4/3110/46700

Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/48903

Previsió Imports
2022 (€)

Previsió Imports
2023 (€)

184.418,39

184.418,40

200.569,58

200.569,56

89.413,06

89.413,07

575.598,97

575.598.97

1.050.000,00

1.050.000,00

I exposa que un cop acordats els imports concedits, hi ha un sobrant, per als anys
2021 i 2022, de nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-cinc cèntims (966,35 €) i per
l’any 2023 amb un sobrant de nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-un cèntim
(966,31 €).
2. En data 4 de maig de 2021 es va reunir la Comissió Tècnica prevista en la base 8a
de les que regeixen aquesta convocatòria, que passa a valorar les sol·licituds d’acord
amb les criteris establerts el punt setè de la convocatòria. La valoració resultant consta
en la Taula I d’aquest document.
3. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de maig de 2021 ha
examinat i valorat favorablement, conforme a l’informe tècnic emès pel centre gestor
esmentat anteriorment, les sol·licituds i ha formulat la proposta de resolució, d’acord
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
4. En data 20 de maig de 2021, la de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones, va emetre un informe en el qual enumera els fets, informa de
les disposicions legals aplicables i dels pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva de la proposta de resolució.
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Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), estableix
que el beneficiari ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de
concessió d’una subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats
extrets.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris declaren que no incorren en
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona preveu
que una Comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin
dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva, la composició de la
qual s’ha de determinar a les bases específiques. Així mateix, aquest article disposa
que la presidenta de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució.
De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores, la presidenta de Dipsalut
és la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El punt 8 de les bases reguladores preveu que la comissió tècnica del projecte
informarà a la Comissió Qualificadora sobre la proposta de puntuacions a atorgar,
d’acord amb els criteris de valoració establerts en el punt setè de les bases.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció estableixen
que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la
convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la
valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel
centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
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L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la proposta
de resolució.
En el punt 2 de la convocatòria s’estableix que una vegada acordada la proposta de
resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les diferents
aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la convocatòria.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la redistribució de crèdit entre aplicacions és el
mateix que va aprovar l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta
convocatòria, és a dir, el Consell Rector de Dipsalut.
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del
procediment per a l’atorgament de les subvencions.
A proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell Rector, òrgan
competent de la resolució del procediment, aprova per unanimitat, de conformitat amb
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer: Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions del
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:
-Per a l’anualitat 2021:
Aplicació
pressupostària

Programa Benestar i Comunitat
ajuntaments
Programa Benestar i Comunitat
per a consells comarcals

4/3110/46205

4/3110/46501

Crèdits
autoritzats
inicials
(€)

Crèdits
redistribuïts
(€)

Diferència
(€)

258.243,00

184.418,39

-73.824,61

218.514,00

200.569,58

-17.944,42
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218.514,00

354.729,00

1.050.000,00

89.413,06

575.598,97
1.050.000,00

-129.100,94

+220.869,97

0,00

-Per a l’anualitat 2022:
Aplicació
pressupostària
Programa Benestar i Comunitat
ajuntaments

4/3110/46205

Programa Benestar i Comunitat
per a consells comarcals

4/3110/46501

Programa Benestar i Comunitat
per a consorcis

4/3110/46700

Programa Benestar i Comunitat
per a ONL

4/3110/48903

Crèdits
autoritzats
incials
(€)

Crèdits
redistribuïts
(€)

Diferència
(€)

258.243,00

184.418,39

-73.824,61

218.514,00

200.569,58

-17.944,42

218.514,00

89.413,06

-129.100,94

354.729,00

1.050.000,00

575.598,97
1.050.000,00

+220.869,97

0,00

-Per l’anualitat 2023:
Aplicació
pressupostària

Crèdits
autoritzats
incials
(€)

Crèdits
redistribuïts
(€)

Diferència
(€)

Programa Benestar i
Comunitat per a
ajuntaments

4/3110/46205

258.243,00

184.418,40

-73.824,60

Programa Benestar i
Comunitat per a consells
comarcals

4/3110/46501

218.514,00

200.569,56

Programa Benestar i
Comunitat per a consorcis

4/3110/46700

218.514,00

89.413,07

Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/48903

354.729,00

575.598.97

1.050.000,00

1.050.000,00

-17.944,44

-129.100,93

+220.869,97
0,00
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Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:
-Per als anys 2021,2022 i 2023:

Aplicació
pressupostària
4/3110/46205
4/3110/46501
4/3110/46700
4/3110/48903

Reajust 2021

-73.824,61
-17.944,42
-129.100,94
+220.869,97

Reajust 2022

Reajust 2023

-73.824,61

-73.824,60

-17.944,42

-17.944,44

-129.100,94

-129.100,93

+220.869,97

+220.869,97

Tercer. Distribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt setè de la convocatòria,
de la següent manera:

Comarca

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

Imputació
Pressupost
2021
(€)
201.705,15

Imputació
Pressupost
2022
(€)
201.705,15

Imputació
Pressupost
2023
(€)
201.705,14

Total
convocatòria
(€)

170.315,26

170.315,26

170.315,25

510.945,77

32.130,00

32.130,00

32.130,00

96.390,00

88.497,67

88.497,67

88.497,66

265.493,00

228.765,74

228.765,74

228.765,79

686.297,27

44.381,66

44.381,66

44.381,68

133.145,00

61.716,66

61.716,66

61.716,68

185.150,00

221.521,51

221.521,51

221.521,49

664.564,51

1.049.033,65

1.049.033,65

1.049.033,69

3.147.100,99

605.115,44

Quart. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona.
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Cinquè. Acceptar les puntuacions atorgades per la Comissió Tècnica, reunida amb
data 4 de maig de 2021, a les sol·licituds presentades a la convocatòria de
subvencions als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens
dependents, i les entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat BIC 2020-2023, que es va
convocar mitjançant publicació al BOP de Girona núm. 29, de 12 de febrer de 2021 i
que consten a la Taula 1.
Sisè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al
finançament del programa Benestar i Comunitat (Pm10), perquè els seus projectes
han obtingut una valoració superior als 70 punts, d’acord amb el punt setè de les
bases reguladores i tenint en compte les puntuacions de la Taula 1, per un import total,
per a les tres anualitats, de tres milions cent quaranta-set mil cent euros amb norantanou cèntims (3.147.100,99 €).
Setè. Desestimar les dues sol·licituds que consten a l’Annex II, perquè només s’admet
una sol·licitud per peticionari i comarca i l’ajuntament peticionari ja té una altra
sol·licitud admesa.
Vuitè. Disposar la despesa de tres milions cent quaranta-set mil cent euros amb
noranta-nou cèntims (3.147.100,99 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de
Dipsalut, d’acord amb la distribució que es detalla a continuació i amb les imputacions
detallades a l’Annex III:
Aplicació
pressupostària
Programa Benestar i
Comunitat ajuntaments

4/3110/46205

Any 2021

Any 2022

Any 2023

184.418,39 €

184.418,39 €

184.418,40 €

200.569,58 €

200.569,58 €

200.569,56 €

89.413,06 €

89.413,06 €

Programa Benestar i
Comunitat per a consells
comarcals

4/3110/46501

Programa Benestar i
Comunitat per a
consorcis

4/3110/46700

Programa Benestar i
Comunitat per a ONL

4/3110/48903

574.632,62 €

574.632,62 €

574.632,66 €

TOTALS

1.049.033,65 €

1.049.033,65 €

1.049.033,69 €

89.413,07 €

Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit
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que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Novè. Aprovar l’anul·lació del saldo sobrant de la convocatòria per a cada anualitat,
de l’aplicació 4/3110/48903 Programa Benestar i Comunitat per a ONL, d’acord amb
els imports detallats a continuació:

Aplicació pressupostària

Programa Benestar i
Comunitat per a
ONL

4/3110/48903

Saldo
sobrant
Anualitat
2021

Saldo
sobrant
Anualitat
2022

Saldo
sobrant
Anualitat
2023

966,35 €

966,35 €

966,31 €

TOTAL

2.899,01 €

Desè. Tots els beneficiaris/es hauran de sol·licitar una bestreta de l’import atorgat, un
cop hagi estat resolta la convocatòria en dos períodes diferenciats, en les anualitats
2021 i 2022, d’acord amb el previst en el punt 8 de la convocatòria.
Onzè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en
compliment de l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació que consta als punts 13 i 14 de les Bases reguladores.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim el dia 28 de setembre de 2023.
Dotzè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Cruz Roja
Española

Objecte

Consell
L'Alt Empordà, una comarca
Comarcal de l'Alt inclusiva, amb salut i
Empordà
sostenible
Consorci d'Acció
social de la
Garrotxa
Comunitats amb vida
Acompanyament emocional a
joves migrats. Joves que han
Associació
migrat sols que viuen a la
Ranura
comarca de l'Alt Empordà
Promovent el benestar per a
Consell
les famílies vulnerables del
Comarcal del Pla Pla de l'Estany. Convocatòria
de l'Estany
2020-2023
Consorci de
Fem Xarxa! L'acció
Benestar Social
comunitària a la comarca del
Gironès-Salt
Gironès
Benestar i Comunitat al
Ripollès. Actuacions 2021-23
davant la "nova normalitat"

Ens

TAULA I - Puntuació

Núm
Expedient

2021/707

2021/714

2021/760

2021/787

2021/788

2021/837

Enfocament (2)

10

10

3

1

3

Actiu
s
(2.1)

3

3

3

3

Apod
eram
ent
(2.2)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

13

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

10

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

96

96

96

96

92

96

ODS
(3)

10

3

3

2

Conti
ngut
(1)

10

3

3

Qualit
Treba
Partic
at
ll
ipaci tècni
Coor coop
ó
ca i
dinac eratiu
TOTAL
ciuta coher
ió (4)
i en
dana ència
xarxa
(6)
(7)
(5)

10

3

Habili
Gar
Deter
tats
anti
SOC I
mina
per a
a
GRR
nts
la
dret
(2.4)
salut
vida
s
(2.6)
(2.3)
(2.5)

10
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2021/847

2021/844

Cruz Roja
Española - AE

Cruz Roja
Española - GA

Cruz Roja
Española - PE

Cruz Roja
Española - SE
Fundació Servei
Gironí de

Ajuntament de
Girona
Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social
- GI
Ajuntament
d'Olot
Cruz Roja
Española - BE
Cruz Roja
Española - GI

2021/849

2021/856

2021/863
2021/873
2021/877
2021/879

2021/880
2021/889

Fem Xarxa!
Dinàmiques participatives per
a l ’abordatge dels
condicionants socials de l a
salut de les persones i l es
famílies en situació de
vulnerabilitat
Acompanyament integral a
dones migrades. Un

Acompanyament a joves del
Gironès
La importància de la inclusió
digital en la recerca de feina
Baix Empordà, comunitat
inclusiva

Promovent el benestar per a
les famílies vulnerables del
Pla de l'Estany. Convocatòria
2020-2023
Programa de Cohesió Social
de la Garrotxa. Convocatòria
2021‐2023
Alt Empordà, una comarca
inclusiva, amb salut i
sostenible
Projecte Àmbar - Projecte
d'atenció psico-social a
col·lectius vulnerables

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96
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2021/896

2021/900

2021/906

2021/910

2021/913

2021/916

2021/924

2021/925
2021/941

Fem Xarxa!
Promovent el benestar per a
les famílies vulnerables del
Pla de l'Estany
Sistema de resposta urgent
davant l'empobriment

Baix Empordà, comunitat
inclusiva

Benestar i Comunitat a la
Garrotxa
Alt Empordà, una comarca
inclusiva, amb salut i
sostenible
Benestar i Comunitat al
Ripollès. Actuacions 2021-23
davant la nova normalitat

Pedagogia Social abordatge comunitari i en clau
- AE
de gènere
Fem Xarxa. Intervenció
Fundació
comunitària persones amb
Montilivi
discapacitat
Dinàmiques participatives per
a l’abordatge dels
condicionants socials de la
salut de les persones i les
famílies en situació de
vulnerabilitat

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15
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5
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96

94

93

93
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93

93
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93

Consell
Comarcal de la
Selva
Caritas
Diocesanas de
Girona - GA
Caritas
Diocesanas de
Girona - AE
Consorci DE
Benestar Social
del Ripollès
Caritas
Diocesanas de
Girona - BE
Caritas
Diocesanas de
Girona - GI
Caritas
Diocesanas de
Girona - PE
Cruz Roja
Española - CE
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2021/945
Caritas
Diocesanas de
Girona - RI

Consell
Comarcal del
Baix Empordà
Caritas
Diocesanas de
Girona - SE

2021/942

2021/948
Ajuntament de
Lloret de Mar

Fundació APIPACAM
Caritas
Diocesanas de
Girona - CE
Consell
Comarcal de la
Cerdanya
Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social
- SE

2021/949

2021/950

2021/968

2021/970

2021/971

Porta d'accés:
Acompanyament emocional
de joves

Benestar i Comunitat

Benestar i Comunitat a la
Cerdanya

Benestar i Comunitat a la
Selva Lloret de Mar
Suport social i
acompanyament a famílies i
col·lectius vulnerables en
habitatge i pis d'inclusió social
Centre de dia per a joves
sense llar i ptt's i espai de
salut jove
Reforçar l’atenció ,
l’acompanyament, derivació,
coordinació i sensibilització a
la comarca de l’Alt Empordà
per a dones amb/sense
fills/es a càrrec, en situació de
vulnerabilitat i entorns de
prostitució.

Baix Empordà, comunitat
inclusiva
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2021/972

Ajuntament de
Blanes

Ajuntament de
Puigcerdà
Acompanyament social i
emocional per a la millora de les
condicions de vida de persones
en situació de vulnerabilitat

Resposta urgent davant
l'empobriment

10

10

3

3

3

3

2

2

1

1

15

15

15

15

12

14

10

10

10

10

7

8

5

5

93

96

El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i Comunitat. Puntuació màxima 10 punts.
Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en les bases i el publicat a l’apartat del Benestar i Comunitat del web de
Dipsalut.
2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts.
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts.
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 punts.
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de resistència
bàsics (GRR). Puntuació màxima 2 punts.
2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 15 punts.
Grau de contribució del projecte en algun dels ODS (es valorarà l’operativització dels ODS des de la lògica local). Puntuació
màxima 15 punts.
Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts.
Grau en què el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu
i en xarxa. Puntuació màxima 10
Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser
usuaris). Puntuació màxima 10 punts.
Qualitat tècnica i coherència global del projecte. Puntuació màxima 5 punts.

2021/973
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
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ANNEX I – Distribució per comarques
Alt Empordà

2021/849

2021/760

2021/707

Fundació Servei Gironí
de Pedagogia Social

Cruz Roja Española

Associació Ranura

Consell Comarcal de
l'Alt Empordà

R1700016G

G17148693

Q2866001G

G55300347

P6700008C

CIF

2021/889

Caritas Diocesanas de
Girona

G65529661

ENS

2021/910

Fundació APIP-ACAM

Núm.
Expedient

2021/950

Projecte / Programa / Activitat

L'Alt Empordà, una comarca inclusiva,
amb salut i sostenible
Acompanyament emocional a joves
migrats. Joves que han migrat sols que
viuen a la comarca de l'Alt Empordà
Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb
salut i sostenible
Acompanyament integral a dones
migrades. Un abordatge comunitari i en
clau de gènere
Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb
salut i sostenible
l’acompanyament, derivació, coordinació i
sensibilització a la comarca per a dones
amb/sense fills/es a càrrec, en situació de
vulnerabilitat i entorns de prostitució.

43.585,40

141.219,20

145.194,43

43.585,40

141.219,20

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

%
Atorgat s/ base
subvencionable

145.194,43

114.264,44

93,55%

Import
atorgat
(€)

114.264,44

120.851,97

100,00%

Base
Subvencionable
(€)

129.181,97

40.000,00

605.115,44

40.000,00
TOTAL
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Baix Empordà

100,00%

% Atorgat s/
base
subvencionable

143.625,83

95,00%

Import
atorgat (€)

143.625,83

169.319,94

100,00%

Base
Subvencionable
(€)

Baix Empordà, comunitat inclusiva

178.231,52

198.000,00

Projecte / Programa / Activitat

Q2866001G

Baix Empordà, comunitat inclusiva

198.000,00

CIF

Cruz Roja Española

R1700016G

Baix Empordà, comunitat inclusiva

ENS

2021/877
Caritas Diocesanas de
Girona

P6700009A

Núm.
Expedient

2021/916

Consell Comarcal del
Baix Empordà

510.945,77

2021/942

TOTAL
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Sistema de resposta urgent davant
l'empobriment

19.278,00

19.278,00

Base
Subvencionable
(€)

28.917,00

19.278,00

19.278,00

Import
atorgat (€)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% Atorgat s/ base
subvencionable

Cerdanya

Q2866001G

Benestar i Comunitat a la Cerdanya

28.917,00

28.917,00

Projecte / Programa / Activitat

Cruz Roja Española

R1700016G

Benestar i Comunitat

28.917,00

CIF

2021/941
Caritas Diocesanas de
Girona

P1700016G

Resposta urgent davant l'empobriment

ENS

2021/968
Consell Comarcal de
la Cerdanya

P1715000D

Núm.
Expedient

2021/970
Ajuntament de
Puigcerdà

96.390,00

2021/972

TOTAL
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Garrotxa

Núm.
Expedient
ENS

CIF

Import
atorgat
(€)

82,97%

% Atorgat s/
base
subvencionable

Base
Subvencionable
(€)

61.995,00

Projecte / Programa / Activitat

74.716,51

P6700012E

Comunitats amb vida

Consorci d'Acció
social de la Garrotxa

100,00%

2021/714

42.498,00

Q2866001G

42.498,00

Cruz Roja Española

Programa de Cohesió Social de la
Garrotxa. Convocatòria 2021‐2023

2021/847

La importància de la inclusió digital en la
recerca de feina

100,00%

P1712100E

129.000,00

Ajuntament d'Olot

129.000,00

2021/873

Benestar i Comunitat a la Garrotxa

93,30%

R1700016G

32.000,00

Caritas Diocesanas de
Girona

265.493,00

34.299,00

2021/906

TOTAL
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Gironès

163.914,19

100,00%

100,00%

% Atorgat s/ base
subvencionable

163.914,19

217.558,33

100,00%

Import
atorgat (€)

Fem Xarxa! L'acció comunitària a la
comarca del Gironès

217.558,33

40.900,00

100,00%

Base
Subvencionable
Corregida (€)

Q1700548I

Projecte Àmbar - Projecte d'atenció psicosocial a col·lectius vulnerables

40.900,00

182.227,00

94,68%

Projecte / Programa / Activitat

P1708500B

Acompanyament a joves del Gironès

182.227,00

40.900,00

95,00%

CIF

Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt

G17148693

Fem Xarxa!

43.200,00

40.797,75

ENS

Ajuntament de Girona
Fundació Servei Gironí
de Pedagogia Social

Q2866001G

Fem Xarxa. Intervenció comunitària
persones amb discapacitat

42.945,00

Núm.
Expedient

2021/863

Cruz Roja Española

G55121891

Fem Xarxa!

2021/788

2021/879
Fundació Montilivi

R1700016G

2021/856

2021/896

Caritas Diocesanas de
Girona

686.297,27

2021/924

TOTAL
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Pla de l’Estany

100,00%

% Atorgat s/ base
subvencionable

77.211,00

100,00%

Import
atorgat
(€)

77.211,00

39.640,00

89,86%

Projecte / Programa / Activitat

39.640,00

16.294,00

CIF

P6700010I

Promovent el benestar per a les famílies
vulnerables del Pla de l'Estany.
Convocatòria 2020-2023
Promovent el benestar per a les famílies
vulnerables del Pla de l'Estany.
Convocatòria 2020-2023

18.133,00

ENS

Consell Comarcal del
Pla de l'Estany

Q2866001G

Promovent el benestar per a les famílies
vulnerables del Pla de l'Estany

Base
Subvencionable
Corregida
(€)

2021/787

Cruz Roja Española

R1700016G

Núm.
Expedient

2021/844
Caritas Diocesanas de
Girona

133.145,00

2021/925

TOTAL
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Ripollès

Núm.
Expedient
CIF

Q1700626C

ENS

Cruz Roja
Española
Consorci DE
Benestar Social del
Ripollès

R1700016G

Q2866001G

2021/913
Caritas Diocesanas
de Girona

2021/837

2021/948

Projecte / Programa / Activitat

Benestar i Comunitat al Ripollès.
Actuacions 2021-23 davant la "nova
normalitat"
Benestar i Comunitat al Ripollès.
Actuacions 2021-23 davant la nova
normalitat
Suport social i acompanyament a
famílies i col·lectius vulnerables en
habitatge i pis d'inclusió social

100,00%

% Atorgat s/ base
subvencionable

76.000,00

100,00%

Import atorgat
(€)

76.000,00

42.330,00

91,13%

Base
Subvenciona
ble Corregida
(€)

42.330,00

66.820,00

185.150,00

73.320,00
TOTAL
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Selva

100,00%

% Atorgat s/ base
subvencionable

147.743,33

100,00%

Import
atorgat
(€)

147.743,33

156.361,52

97,09%

Projecte / Programa / Activitat

156.361,52

133.318,00

CIF

Q2866001G

Dinàmiques participatives per a l
’abordatge dels condicionants socials de l
a salut de les persones i l es famílies en
situació de vulnerabilitat
Dinàmiques participatives per a
l’abordatge dels condicionants socials de
la salut de les persones i les famílies en
situació de vulnerabilitat

137.317,54

98,50%

ENS

Cruz Roja Española

P6700002F

Benestar i Comunitat a la Selva Lloret de
Mar

65.564,50

Base
Subvencionable
Corregida
(€)

2021/880

Consell Comarcal de
la Selva

R1700016G

66.564,50

Núm.
Expedient

2021/900
Caritas Diocesanas de
Girona

Centre de dia per a joves sense llar i ptt's
i espai de salut jove

2021/945

P1710200E

Ajuntament de Lloret
de Mar

100,00%

2021/949

49.361,81

G17148693

49.361,81

Fundació Servei Gironí
de Pedagogia Social

87,00%

2021/971

112.215,35

P1702600F

128.983,15

Ajuntament de Blanes

664.564,51

Porta d'accés: Acompanyament
emocional de joves
Acompanyament social i emocional per a
la millora de les condicions de vida de
persones en situació de vulnerabilitat

2021/973

TOTAL

67
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Projecte actuació contra la pobresa
energètica i sensibilització i consolidació
d’hàbits respecte l’eficiència energètica

Objecte

P1712100E

Projecte suport emocional a joves dels
barris

CIF

P1712100E

ANNEX II – Sol·licituds desestimades

Ajuntament d'Olot

Entitat

2021/993

Ajuntament d'Olot

Núm.
Expedient

2021/995

Motiu desestimació

Només s’admet una sol·licitud per entitat i àmbit
comarcal. Convocatòria, punt 1.

Només s’admet una sol·licitud per entitat i àmbit
comarcal. Convocatòria, punt 1.
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2021/787

2021/760

2021/714

2021/707

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Consorci de Benestar Social GironèsSalt

Associació Ranura

Consorci d'Acció social de la Garrotxa

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Q2866001G

Q1700548I

P6700010I

G55300347

P6700012E

P6700008C

13.213,33

25.333,33

54.638,06

25.737,00

14.528,47

20.665,00

47.073,07

14.166,00

13.213,33

25.333,33

54.638,06

25.737,00

14.528,47

20.665,00

47.073,07

Import
subvenció
imputat (€)
Any 2022

48.398,15

14.166,00

13.213,34

25.333,34

54.638,07

25.737,00

14.528,46

20.665,00

47.073,06

Import
subvenció
imputat (€)
Any 2023

217.558,33

145.194,43

42.498,00

39.640,00

76.000,00

163.914,19

77.211,00

43.585,40

61.995,00

141.219,20

Annex III – Imputacions anuals dels imports atorgats

2021/788

Cruz Roja Española

Q2866001G

14.166,00

48.398,14

72.519,45

NIF

2021/837

Cruz Roja Española

Q2866001G

48.398,14

72.519,44

Ens

2021/844

Cruz Roja Española

Q2866001G

72.519,44

Subvenció
(€)
( import atorgat
total)

2021/847

Cruz Roja Española

P1708500B

Import
subvenció
imputat (€)
Any 2021

2021/849

Ajuntament de Girona

Núm.
expedient

2021/856
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2021/925

2021/924

2021/916

2021/913

2021/910

2021/906

2021/900

2021/896

2021/889

2021/880

2021/879

2021/877

2021/873

2021/863

Caritas Diocesanas de Girona

Caritas Diocesanas de Girona

Caritas Diocesanas de Girona

Caritas Diocesanas de Girona

Consell Comarcal de la Selva

Fundacio Montilivi

Cruz Roja Española
Fundacio Servei Gironi de Pedagogia
Social

Cruz Roja Española

Cruz Roja Española

Ajuntament d'Olot

Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social

R1700016G

R1700016G

Consorci de Benestar Social del Ripollès Q1700626C

Caritas Diocesanas de Girona

R1700016G

R1700016G

R1700016G

P6700002F

G55121891

G17148693

Q2866001G

Q2866001G

Q2866001G

P1712100E

G17148693

5.431,33

13.599,25

56.439,98

14.110,00

40.283,99

10.666,67

52.120,51

13.633,33

38.088,15

49.247,78

60.742,33

47.875,28

43.000,00

13.633,33

5.431,33

13.599,25

56.439,98

14.110,00

40.283,99

10.666,67

52.120,51

13.633,33

38.088,15

49.247,78

60.742,33

47.875,28

43.000,00

13.633,33

5.431,34

13.599,25

56.439,98

14.110,00

40.283,99

10.666,66

52.120,50

13.633,34

38.088,14

49.247,77

60.742,34

47.875,27

43.000,00

13.633,34

16.294,00

40.797,75

169.319,94

42.330,00

120.851,97

32.000,00

156.361,52

40.900,00

114.264,44

147.743,33

182.227,00

143.625,83

129.000,00

40.900,00
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2021/972

2021/971

2021/970

2021/968

2021/950

2021/949

2021/948

2021/945

2021/942

2021/941

Ajuntament de Puigcerdà

Consell Comarcal de la Cerdanya
Fundacio Servei Gironi de Pedagogia
Social

Caritas Diocesanas de Girona

Fundació APIP-ACAM

Ajuntament de Lloret de Mar

Caritas Diocesanas de Girona

Caritas Diocesanas de Girona

Consell Comarcal del Baix Empordà

Cruz Roja Española

P1715000D

G17148693

P1700016G

R1700016G

G65529661

P1710200E

R1700016G

R1700016G

P6700009A

Q2866001G

37.405,12

9.639,00

16.453,94

9.639,00

6.426,00

13.333,33

21.854,83

22.273,33

44.439,33

66.000,00

6.426,00

37.405,12

9.639,00

16.453,94

9.639,00

6.426,00

13.333,33

21.854,83

22.273,33

44.439,33

66.000,00

6.426,00

37.405,11

9.639,00

16.453,93

9.639,00

6.426,00

13.333,34

21.854,84

22.273,34

44.439,34

66.000,00

6.426,00

112.215,35

28.917,00

49.361,81

28.917,00

19.278,00

40.000,00

65.564,50

66.820,00

133.318,00

198.000,00

19.278,00

3.147.100,99

P1702600F

1.049.033,69

Ajuntament de Blanes

1.049.033,65

2021/973

1.049.033,65
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11. Expedient 2020/2463/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvenció a ajuntaments per despeses inversió en els consultoris locals, per a
l'any 2021
La gerent pren la paraula per explicar que la consignació pressupostària són 100.000 €
i que les despeses subvencionables engloben 2 anys, del 16 de març de 2019 al 15 de
març de 2021. S’han presentat 98 sol·licituds, de les quals se n’estimen 96. Es tracta
de les sol·licituds habituals en matèria d’inversió (mobiliari, adequacions,
infraestructura informàtica...).
Finalitza la intervenció. La presidenta sotmet a votació el punt i tots el vots són
favorables.
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:

Bases
específiques
reguladores
de
subvencions adreçades a ajuntaments per al
suport econòmic a les inversions d'equipament
per al consultori local i al manteniment de
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d'itineraris
Saludables.
Número 31, de 13 de febrer de 2018 i bases
definitives publicades en el BOP de Girona
núm. 56, de 20 de març de 2018
Convocatòria de subvenció als ajuntaments
per despeses d'inversió en els consultoris
locals (SACI), per a l'any 2021.Publicada al
BOP de Girona núm.27, de 10 de febrer de
2021.
Subvencions concurrència no competitiva
100.000,00 €

Aplicació pressupostària:

4/3110/76202 Programa inversió consultoris
locals

Publicades al BOP de Girona,
Nom convocatòria:

Període subvencionable

Del 16 de març de 2019 al el 15 de març de
2021
11/02/2021

Data obertura període sol·licituds
Termini
de
presentació
de
23/03/2021
sol·licituds
Antecedents

El dia 30 d’abril de 2021, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones, emet un informe on esmenta que:
“Que s’han presentat 98 sol·licituds, 96 de les quals s’accepten, d’una se’n proposa la
desestimació pel fet que sol·liciten la subvenció per conceptes no subvencionables i
una altra desisteix per error en la presentació del formulari.

72

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 127 de 142

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03

ESTAT

APROVAT
12/07/2021 11:03

Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I
s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de
determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a
dir un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb
un topall de 2.000,00 €, tenint en compte també la base subvencionable i l’import
sol·licitat en cada cas.
Tots les entitats incloses en l’Annex I compleixen amb tots els requisits necessaris per
optar a aquesta convocatòria i s’hi fa constar l’import a concedir.
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas. Per tant, ha calgut
fer un prorrateig per ajustar el global de subvencions que es proposa atorgar als
100.000,00 € destinats a la convocatòria.
Que en l’Annex II es fa constar l’ajuntament la petició dels qual ha estat desestimada,
amb indicació dels motius, així com la sol·licitud desistida per haver-se formulat
erròniament en aquesta convocatòria.
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 100.000,00 € i per tant s’exhaureix
la dotació de la convocatòria en aquest procediment.”
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. A més amb
la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en cap dels
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe proposta, de data 12 de maig de 2021, emès pel cap de Serveis Júridics,
Econòmics i d’Organització i la gerent de Dipsalut, en què proposen l’aprovació de la
resolució de la subvenció als ajuntaments per despeses d'inversió en els consultoris
locals (SACI), per a l'any 2021, amb base a l’informe tècnic esmentat, de 30 d’abril de
2021, de valoració de les sol·licituds.
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Atès el punt 5 de la convocatòria i al punt 8 de les bases reguladores de la subvenció
que preveuen que el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones
serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció i
qui a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament motivada.
D’acord amb el punt 6 de la convocatòria d’aquesta subvenció i el punt 9 de les Bases
reguladores de la subvenció la proposta de resolució serà sotmesa a consideració del
Consell Rector que és l’òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà
definitivament.
A proposta de la Presidència, atès que és l’òrgan competent per la resolució del
procediment, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses d'inversió en els consultoris
locals (SACI), per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi
detallen.
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’Ajuntament de Juià que consta en
Annex II.
Quart. Disposar la despesa per un import total de cent mil euros (100.000,00 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/76202 Programa inversió consultoris locals,
del pressupost de Dipsalut per a l’any 2021, que es detalla a continuació:
Aplicació
pressupostària
Programa inversió consultoris locals

4/3110/76202

Crèdits
100.000,00 €

Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 21 de setembre de 2021.
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Alp

Albanyà

Agullana

P1701000J

P1700600H

P1700300E

P1700100I

NIF

2021/362

2021/739

2021/815

2021/722

2021/898

Expedient
2021/

Adquisició de material mèdic

Inversions en mobiliari del
consultori

Equipament mèdic consultori

Adquisició de material mèdic

Adquisició de material mèdic

Inversions diverses en el
consultori

2.076,51 €

1.715,80 €

1.861,40 €

1.303,13 €

3.014,39 €

2.649,90 €

2.253,14 €

90%

100%

100%

90%

100%

90%

100%

100%

1.063,70 €

1.241,46 €

1.055,24 €

1.039,88 €

808,89 €

1.241,40 €

1.241,46 €

1.241,46 €

Atorgat final

55,87%

59,79%

61,50%

55,87%

62,07%

41,18%

46,85%

55,10%

% atorgat
s/base
subvencionable

Col·locació de portes
isofòniques: 866,36 €

Conceptes no
subvencionables

Annex I

Argelaguer

P1701200F

2021/790

Instal·lació bomba de calor i
adquisició material mèdic

1.904,03 €

100%

Avinyonet de
Puigventós

P1724900D

2021/647

Equipament dispensari

Objecte de la sol·licitud

Biure

P1703200D

2021/746

Ajuntament

Boadella i les
Escaules

P1702800B

Base
subvencionable corregida

Bordils
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Colera

Cistella

Cervià de Ter

Castellfollit de la
Roca

Capmany

Cantallops

Canet d'Adri

Campllong

Cabanes

Borrassà

P1705900G

P1705600C

P1705500E

P1705100D

P1704600D

P1704500F

P1704400I

P1704200C

P1703300B

P1702900J

2021/777

2021/702

2021/529

2021/525

2021/431

2021/669

2021/623

2021/528

2021/663

2021/871

Adquisició de material mèdic i
mobiliari

Adquisició de material mèdic i
mobiliari

Inversions en el consultori
local

Adquisició de material mèdic

Inversions diverses en el
consultori

Adquisició de material mèdic
divers

Mobiliari divers consultori

Adquisició de material divers

Material mèdic i instal·lació
cortines

Adquisició de material mèdic

2.065,43 €

1.676,60 €

2.622,00 €

1.788,28 €

2.468,57 €

1.938,52 €

1.417,81 €

2.222,22 €

4.567,02 €

2.100,00 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.241,46 €

1.040,72 €

1.241,46 €

1.110,04 €

1.241,46 €

1.203,30 €

880,08 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

60,11%

62,07%

47,35%

62,07%

50,29%

62,07%

62,07%
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55,87%

27,18%

59,12%

Jardineres i plantes: 92,00 €
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Fontcoberta

Flaçà

Far d'Empordà,
el

Esponellà

Espolla

Darnius

Cruïlles-MonellsSant Sadurní de
l'Heura

Crespià

Corçà

Colomers

P1707600A

P1707300H

P1700500J

P1707100B

P1707000D

P1706500D

P1706400G

P1706300I

P1706200A

P1706000E

2021/939

2021/651

2021/684

2021/895

2021/508

2021/536

2021/509

2021/534

2021/703

2021/672

Adquisició de material mèdic

Cortines, material mèdic i
mobiliari

Adquisició de material mèdic
divers

Mobiliari i equipament pel
consultori local

Adquisició de llitera elèctrica i
monitor de pressió arterial

Adquisició de material divers

Adquisició d'electrocardiògraf
inalàmbric

Instal·lació calefacció

Adquisició impressora i
nevera pel consultori

Adquisició de mobiliari pel
consultori

1.107,03 €

1.924,87 €

2.182,27 €

2.809,09 €

2.197,08 €

2.151,07 €

3.478,75 €

2.830,00 €

628,00 €

2.170,08 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

620,73 €

1.194,82 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

389,82 €

1.241,46 €

56,07%

62,07%

56,89%

44,19%

56,50%

57,71%

35,69%

43,87%

62,07%

57,21%
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Maçanet de
Cabrenys

Llambilles

Lladó

Jafre

Gualta

Ger

Garriguella

Garrigàs

Fortià

Forallac

P1710800B

P1709700G

P1709500A

P1709100J

P1708700H

P1708400E

P1708300G

P1708100A

P1707900E

P1725000B

2021/483

2021/629

2021/747

2021/792

2021/667

2021/899

2021/962

2021/698

2021/492

2021/537

Inversions diverses en el
consultori

Adquisició de material mèdic

Equipament informàtic del
consultori

Adquisició de material mèdic i
mobiliari

Adquisició d'equipaments per
electrocardiogrames

Equipament dispensari

Climatització del consultori
local

Adquisició de llitera elèctrica

Instal·lació aparell de
calefacció/A/C

Adquisició de material divers

1.885,19 €

2.225,73 €

2.049,99 €

928,78 €

3.599,75 €

2.106,65 €

7.701,86 €

1.863,40 €

3.596,30 €

2.976,48 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

1.170,19 €

1.241,46 €

1.241,46 €

576,52 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.156,67 €

1.241,46 €

1.241,46 €

62,07%

55,78%

60,56%

62,07%

34,49%

58,93%

16,12%

62,07%

34,52%

41,71%
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Pals

Palau Sator

Palau de Santa
Eulàlia

Ordis

Mont-ras

Mollet de
Peralada

Mieres

Masarac

Maià de Montcal

Madremanya

P1713200B

P1712900H

P1712600D

P1712200C

P1711700C

P1711300B

P1711200D

P1710600F

P1711000H

P1710400A

2021/527

2021/624

2021/541

2021/757

2021/576

2021/630

2021/828

2021/869

2021/755

2021/776

Adquisició de material divers

Adquisició de lliteres
hidràuliques

Adquisició de material divers

Adquisició de mobiliari

Adquisició de material divers

Adquisició de material divers

Equipament dispensari

Equipament dispensari

Adquisició de mobiliari i de
material mèdic

Adquisició de material mèdic

2.197,93 €

2.753,08 €

2.193,73 €

774,82 €

2.873,70 €

1.030,42 €

942,39 €

2.022,19 €

1.217,74 €

1.611,53 €

90%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

1.227,89 €

1.241,46 €

1.241,46 €

480,95 €

1.241,46 €

639,61 €

584,97 €

1.241,46 €

755,89 €

1.000,32 €

55,87%

45,09%

56,59%

62,07%

43,20%

62,07%

62,07%

61,39%

62,07%

62,07%
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Gel per ECG: 2,50 €
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Riumors

Riudellots de la
Selva

Riudaura

Rabós
d'Empordà

Portbou

Planoles

Pedret i Marzà

Pau

Parlavà

Pardines

P1716000C

P1715900E

P1715800G

P1715200J

P1714700J

P1714300I

P1713700A

P1713600C

P1713400H

P1713300J

2021/540

2021/818

2021/520

2021/688

2021/725

2021/819

2021/658

2021/533

2021/855

2021/915

Instal·lació calefacció

Equipament dispensari

Inversions diverses en el
consultori

Mobiliari divers per al
consultori

Mobiliari , material mèdic i
equipament seguretat

Adquisició de mobiliari i
equipament

material mèdic i mobiliari

Adquisició electrocardiograma

Adquisició de material mèdic

Adquisició de material mèdic

3.560,16 €

1.771,16 €

1.805,96 €

1.790,78 €

2.357,89 €

1.566,04 €

2.442,78 €

2.190,00 €

2.250,00 €

181,60 €

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.241,46 €

989,47 €

1.121,01 €

1.000,43 €

1.241,46 €

972,09 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

112,72 €

34,87%

55,87%

62,07%

55,87%

52,65%

62,07%

50,82%

56,69%

55,18%
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62,07%

Treballs de pintura del centre:
900,00 €
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Sant Miquel de
Fluvià

Sant Martí Vell

Sant Llorenç de
la Muga

Sant Julià de
Ramis

Sant Joan de
Mollet

Sant Jaume de
Llierca

Sant Feliu de
Pallerols

Sant Climent
Sescebes

Sant Aniol de
Finestres

Rupià

P1718400C

P1718200G

P1718000A

P1717900C

P1717800E

P1717500A

P1717100J

P1716700H

P1719500I

P1716200I

2021/748

2021/573

2021/779

2021/897

2021/490

2021/683

2021/552

2021/571

2021/758

2021/664

Adquisició de mobiliari
(llitera)

Adquisició de material divers

Adquisició de llitera elèctrica,
cortina i vitrines

Adquisició i reparació de
mobiliari

Adquisició de llitera hidràulica
ecopostural

Adquisició de material mèdic
divers

Adquisició de material divers

Adquisició de material divers

Adquisició de material mèdic

Adquisició de material mèdic

2.000,00 €

1.256,57 €

2.077,80 €

1.386,93 €

899,95 €

2.702,05 €

1.833,93 €

1.061,80 €

1.249,99 €

2.056,08 €

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.241,46 €

779,99 €

1.241,46 €

774,81 €

558,63 €

1.241,46 €

1.138,37 €

659,09 €

698,32 €

1.241,46 €

62,07%

62,07%

59,75%

55,87%

62,07%

45,95%

62,07%

62,07%

55,87%

60,38%
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Tortellà

Torroella de
Fluvià

Torrent

Terrades

Tallada
d'Empordà, la

Serra de Daró

Serinyà

Selva de Mar, la

Santa Pau

Santa Llogaia
d'Àlguema

P1721300J

P1721100D

P1721000F

P1720900H

P1720700B

P1720300A

P1720200C

P1720000G

P1719600G

P1719400B

2021/580

2021/820

2021/673

2021/704

2021/791

2021/538

2021/513

2021/662

2021/929

2021/551

Adquisició de material divers

Adquisició de mobiliari i estufa

Adquisició de material mèdic
divers

Adquisició de material mèdic

Adquisició de material mèdic

Material sanitari pel consultori
mèdic

Renovació mobiliari i utillatge
dispensari municipal

Instal·lació aparell renovació
aire

Adquisició de mobiliari

Adquisició de material divers

388,19 €

543,29 €

1.520,42 €

2.649,90 €

680,95 €

1.880,31 €

2.152,04 €

5.339,73 €

1.832,99 €

1.861,40 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

240,96 €

337,24 €

943,77 €

1.241,46 €

422,69 €

1.055,24 €

1.241,46 €

1.241,46 €

1.024,01 €

1.039,88 €

62,07%

62,07%

62,07%

46,85%

62,07%

56,12%

57,69%

23,25%

55,87%

55,87%
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Vilablareix

Vilabertran

Vidreres

Verges

Vallfogona de
Ripollès

Vall d'en Bas, la

Vall de Bianya, la

Vajol, La

Ullastret

Toses

P1722900F

P1722800H

P1722700J

P1722500D

P1722200A

P1701700E

P1722100C

P1701500I

P1721800I

P1721400H

2021/894

2021/870

2021/816

2021/749

2021/700

2021/810

2021/969

2021/543

2021/526

2021/726

Adquisició de material mèdic

Adquisició de mobiliari i
equipament

Equipament dispensari

Equipament mèdic consultori

Adquisició de material mèdic,
mobiliari i equipament

Adquisició de material mèdic i
mobiliari

Adquisició de material mèdic

Adquisició de material divers

Adquisició de material sanitari
divers

Adquisició de mobiliari pel
consultori

16.335,00 €

2.621,77 €

7.594,39 €

478,17 €

1.000,00 €

1.940,35 €

1.521,19 €

2.000,00 €

1.886,58 €

863,19 €

100%

100%

80%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

1.241,46 €

1.241,46 €

1.241,46 €

283,65 €

620,73 €

1.083,99 €

944,25 €

1.241,46 €

1.055,24 €

535,81 €

7,60%

47,35%

16,35%
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59,32%

62,07%

55,87%

62,07%

62,07%

55,93%

62,07%

Obres de millora de la sala de
descans: 8.311,48 € i compra
de luminàries LED:
282,53 €
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Vilanant

Vilamaniscle

Vilamalla

Vilamacolum

Vilallonga de Ter

Vilafant

Viladamat

P1724500B

P1724300G

P1724200I

P1724100A

P1724000C

P1723800G

P1723500C

P1723100B

2021/817

2021/721

2021/759

2021/493

2021/622

2021/928

2021/514

2021/597

Adquisició de material mèdic i
mobiliari

Adquisició de material mèdic,
mobiliari i equipament

Adquisició de material mèdic

Adquisició de llitera elèctrica,
cadira acer, pulsiòmetre

Adquisició i instal·lació
calefacció

Adquisició de mobiliari

Inversions diverses en el
consultori

Canvi aparells calefacció
dispensari

1.381,28 €

1.777,00 €

2.187,58 €

1.619,70 €

3.482,53 €

1.694,00 €

3.763,10 €

2.265,12 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

857,40 €

1.103,04 €

1.241,46 €

1.005,40 €

1.241,46 €

1.051,52 €

1.241,46 €

1.241,46 €

62,07%

62,07%

56,75%

62,07%

35,65%

62,07%

32,99%

54,81%

100.0000,00 €

Vila-Sacra

TOTAL ......

85

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 370306 KWL6F-SQI77-C5Y3I 1B31FBAE58FBA3EEBD0A157B22876375AA63327C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
202106 8 juny

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KWL6F-SQI77-C5Y3I
Data d'emissió: 25 de agosto de 2021 a les 9:03:20
Pàgina 140 de 142

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 08:51
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 12/07/2021 11:03

APROVAT
12/07/2021 11:03

Un cop feta la primera atribució, en resulta un total teòric a adjudicar de 161.100,76 €. Es constata que el crèdit disponible per a la convocatòria (100.000,00€) no
és suficient i per tant ha calgut fer un prorrateig de manera que es redueixen de manera proporcional els imports de les subvencions que es concedeixen perquè el
global s’ajusti a l’import total disponible.
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Annex II

23/03/21

Data
entrada

Registre
d'entrada

21/1075

Registre
d'entrada

2021/429

Núm.
Expedient

2021/946

Núm.
Expedient

P1709400D

NIF

P1706100C

NIF

Despeses de mobiliari

Projecte/actuació

Canvi llums centre
sanitari i col·locació
molla porta principal
centre sanitari

Projecte/actuació

2.000,00 €

Import
sol·licitat

825,25 €

Import
sol·licitat

Desistiment

Es tracta de reparacions.
Incompleix Base
4a.Conceptes
subvencionables

Motiu desestimació

Sol·licitud desestimada

de

Ajuntament

Cornellà
Terri

Data
entrada

21/347

Juià

Ajuntament

Desistiment de la sol·licitud

17/02/21

Ha presentat sol·licitud en
línia equivocada. Presenta
desistiment RE 21/1178, de
26 de març.
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12. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
13. 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.
Maria Puig i Ferrer

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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