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Secretaria
Exp. 2021/1870/A011201

Acta de la sessió ordinària del Consell Rector de 3 d’agost de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/08
Ordinària
3 d’agost de 2021
De les 13:00 a les 13:30 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:
Lluís Amat Batalla
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell
Jaume Dulsat i Rodríguez*
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 Turon Serra, en substitució del titular, Jordi Batllori Nouvilas

•

Interventor:
Ernest Ruiz i Garcia, en substitució de la titular, 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 7 minuts després de l’inici.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/07
del dia 6 de juliol de 2021, ordinària.
2. Informacions de Govern.
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència.
4. Expedient 2021/295/X020301 – Proposta al Consell Rector de la resolució
de la convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació
internacional al desenvolupament (COOP), per a l'any 2021.
5. Expedient 2020/2256/X020201 – Proposta al Consell Rector de la resolució
de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de
vida per ONL (CEV), per a l'any 2021.
6. Expedient 2021/1736/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució
de la convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a
col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la
demarcació de Girona, per a accions formatives adreçades als seus
professionals que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva
concepció de la promoció de la salut i l'acció social (FOR), per a l'any
2021.
7. Expedient 2021/1826/ X020203 – Proposta al Consell Rector per a la
concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública per a les
despeses del projecte Gestor d'expedients de serveis, “GESS”, a SUMAR
EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL.
8. Expedient 2019/2889 X020203 - Proposta al Consell Rector per aprovar
l’ampliació del període subvencionable i el termini de justificació de
l’actuació referent a la subvenció directe per interès públic per a les
despeses d’inversió per obres de modificació de les instal·lacions de
dutxes i lavabos a les 4 plantes al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis
Socials la Sopa.
9. Expedient núm. 2021/1866/B010100 - Proposta al Consell Rector per a
l’aprovació del conveni-marc de col·laboració entre el Departament Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “La Caixa”,
la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona,
l’Organisme autònom de Salut pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut) i Càritas Diocesana de Girona per la implantació del projecte
Centre de Distribució d’Aliments (CDA).
10. Expedient 2021/1843/G090500 – Proposta de modificació dels punts 1er i
3er del Marc de Relacions Laborals del personal de Dipsalut.
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11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la
convocatòria
12. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/07, del
dia 6 de juliol de 2021, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/07,
ordinària, del dia 6 de juliol de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta inicia el punt informant que durant el mes d’agost s’estarà ja treballant
en el pressupost de 2022, atès que el pressupost dels Organismes s’ha d’aprovar de
manera prèvia a la seva incorporació al pressupost general de la Diputació. La
presidenta diu que, a grans trets, l’objectiu del nou pressupost serà consolidar serveis,
especialment aquells que han patit canvis o transformacions, com és el cas de la
teleassistència domiciliària, que ha crescut, i també iniciatives i línies de treball
vinculades a serveis directes, com en el cas del programa “Sigues tu” i de la seva nova
línia de treball per a famílies i amb un caire més comunitari. En aquest sentit, la
presidenta diu que el treball que s’està fent pretén consolidar aquests serveis i espera
en breu poder contactar amb els diferents grups per informar-los respecte de les xifres
i dades amb les quals s’està preparant el nou pressupost.
També informa de la reunió mantinguda amb el cònsult britànic, que podria obrir una
línia de col·laboració futura, relativa a les persones grans d’origen britànic que
resideixen en les comarques gironines, especialment en alguns municipis, i també amb
entitats de l’àmbit social que donen suport a aquest col·lectiu.
Seguidament informa de la roda de premsa que es va portar a terme a la platja de
Riells per a presentar el projecte de la llauna de rescat en les proves pilot de la qual
està participant activament Dipsalut. La presidenta diu que la llauna de rescat va tenir
molt bona acceptació i que aquesta roda de premsa va servir no només per a
presentar-la, sinó com a trobada dels diferents agents que participen en el projecte. A
més, la presidenta mostra la seva satisfacció pel fet que ja hi ha molts equips de
socorrisme en moltes platges que han confiat en la proposta de Dipsalut i volen provarla.
Finalment, la presidenta i la gerent comparteixen amb els assistents diferents imatges
relatives a aquest estri i recorden als assistents breument el seu funcionament.
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La gerent diu, per la seva banda, que en la roda de premsa hi va haver molta
presència dels mitjans i que es va escollir la platja de Riells perquè és el primer indret
en què es van fer les proves d’avaluació, tot i que actualment ja s’està provant en
moltes més platges. A més, informa de la presència de l’equip investigador de la
Universitat de Girona que va crear aquesta llauna de rescat, encapçalat pel doctor
Tresserras, i de la Sílvia Aranda, investigadora de l’Institut Nacional de l’Educació
Física, que ha publicat un article divulgatiu relatiu a aquest prototip. Finalment, la
gerent diu que amb aquesta presentació pública finalitza un projecte que ha estat llarg
de manera molt satisfactòria, especialment pel fet de veure que molts socorristes estan
fent-lo servir i a més el valoren molt positivament.
A més, la gerent informa que en el Servei de Salut Ambiental, que compta amb un
equip de tècnics de salut pública als quals anomenem “Agents de salut”, s’han
incorporat ja els dos agents que mancaven i ara l’equip que fa acció directa al territori
ja està format per les 7 persones previstes en la relació de llocs de treball. Això ha
comportat, a més, una redistribució dels municipis assignats a cadascun d’ells, que ja
s’ha comunicat als Ajuntaments afectats, que suposen gairebé la meitat dels que hi ha
a les nostres comarques. L’encàrrec que té ara aquest equip és intensificar un altre
cop, després d’un any bastant complicat, l’acció i les visites al territori.
Per finalitzar, la presidenta dóna la benvinguda a en Lluís Amat, nou vocal del Consell
Rector en substitució de l’Anna Barnadas.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència.

N.

Data

Unitat orgànica

287

02/06/2021

Contractació
Administrativa

288

02/06/2021

289

02/06/2021

290

02/06/2021

Subvencions

291

04/06/2021

Subvencions

292

04/06/2021

Contractació
Administrativa

293

04/06/2021

Contractació
Administrativa

294

07/06/2021

Gestió
administrativa i
Recursos Humans

295

08/06/2021

Comptabilitat

296

08/06/2021

Comptabilitat

Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió documental
i Arxiu

Expedient

Resum
Decret Contractació presentador per a la 11th
D050602/2021/ European Conference on Health Promotion i
1458
7th International Conference on
Salutogenesis. Divertia Producciones, s.l.u
G080100/2021/ Decret Aprovació de l’ajuda social de salut
1604
2021/0039 a la senyora Nerea Ruiz Torres
H030600/2021/ Decret Sol·licitud renovació certificat digital
1733
TCATP David Ferrando
Decret Revocació subvenció col·legis
X020202/2020/
professionals FOR 2021. Col·legi de
1784
Terapeutes Ocupacionals
Decret Acceptació Renúncia de la subvenció
X020202/2020/ per actuacions per a la lluita i control integrat
473
de plagues urbanes Pt10 2020. Ajuntament
d¿Espinelves.
D050600/2019/ Decret Aportació error de fet import retingut de
1280
garantia
Decret Aprovació de rectificació error de fet
D050601/2021/
detectat al PCAP licitació servei
997
dinamitzacions
Decret Reconeixement de serveis previs
G030101/2021/
prestats en altres administracions pel senyor
1747
Josep Puig Mir
F021100/2021/ Decret Aprovació pagament a justificar Imma
1728
Vilà - 4 Inscripcions congrés Salut Ambiental
F030110/2021/ Decret Aprovació relació justificativa
196
pagaments menors 2020 - GO
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Data

Unitat orgànica

297

08/06/2021

Comptabilitat

298

08/06/2021

Comptabilitat

299

08/06/2021

Comptabilitat

300

08/06/2021

301

08/06/2021

302

09/06/2021

303

09/06/2021

304

09/06/2021

305

09/06/2021

306

11/06/2021

307

11/06/2021

308

11/06/2021

309

11/06/2021

310

11/06/2021

311

11/06/2021

Contractació
Administrativa

312

11/06/2021

Gestió
administrativa i
Recursos Humans

313

11/06/2021

Gestió
administrativa i
Recursos Humans

314

11/06/2021

Gestió
administrativa i
Recursos Humans

315

14/06/2021

Acció Social promoció

316

14/06/2021

Acció Social promoció

317

14/06/2021

Acció Social promoció

318

14/06/2021

319

14/06/2021

Contractació
Administrativa
Gestió documental
i Arxiu
Subvencions
Acció Social promoció
Acció Social promoció
Acció Social promoció
Contractació
Administrativa
Contractació
Administrativa
Contractació
Administrativa
Gestió documental
i Arxiu
Serveis Jurídics,
Econòmics i
d'Organització

Gestió documental
i Arxiu
Gestió documental
i Arxiu

Expedient
F030110/2021/
199
F030110/2021/
183
F030110/2021/
198
D050605/2021/
180
H030300/2021/
1666
X020302/2021/
1536
J030300/2021/
1709
J030300/2021/
1729
J030300/2021/
1722
D050600/2019/
1275
D050400/2021/
58
D050600/2019/
1283
H030600/2021/
1782

APROVAT
08/10/2021 09:30

Resum
Decret Aprovació relació justificativa
pagaments menors 2020 - Salut Ambiental
Decret Aprovació relació justificativia
pagaments menors 2020
Decret Aprovació relació pagaments menors
2020 - PM
Decret Aprovació adjudicació del servei de
neteja de Dipsalut. Montserrat Pastells
Decret Sol·licitud accés i delegació exercici
competències
Decret Concessió subvenció suport tècnic per
adequar les instal.lacions ACFS a l'escola
bressol La Baldufa SAT 2021. Ajuntament
Sant Hilari Sacalm
Decret Cessió Resolució DEA. Ajuntament de
La Vall d'en Bas
Decret Cessió Resolució DEA. Ajuntament de
Tossa de Mar
Decret Cessió Resolució DEA. Club esportiu
natació llarga distància.
Decret Aprovació segona modificació
contracte emergències psicològiques. Axios
Decret Aportació modificació RC
subministrament 2021
Decret Aportació omissió funció interventora.
Indemnitzacio la Cerdanya
Decret Sol·licitud renovació certificat digital
David Álvarez

D050600/2021/ Decret Adhesió contracte Diputació Agencia
1720
de viatges
Decret Liquidació garantia definitiva
D050600/2019/
A78923125 Telefónica Móviles España SAU
1271
4.800,00 euros
Decret Aprovació de gratificacions per serveis
G040200/2021/ extraordinaris del senyor Miquel Obrador
1770
Corominas durant els mesos d¿abril i maig de
2021
Decret Aprovació de l'excedència per cura de
G040200/2021/ fills i posterior reducció de la seva jornada
1758
laboral de la senyora Elisabet Esteva de
Anzizu
Decret Autorització de compatibilitat per a una
G030104/2021/
segona activitat laboral al senyor Josep Puig
1773
Mir
Decret Cessió 2 DEA lliures. Salvament i
J030300/2021/
socorrisme de platges. Ajuntament de Sant
1756
Feliu de Guíxols. Pm05
J030300/2021/ Decret Cessió 1 DEA liure. Activitats Estiu.
1757
Piscina. Ajuntament de Flaçà. Pm05
Decret Cessió 4 DEA lliures. Servei de
J030300/2021/ Vigilància, salvament i socorrisme en les
1749
platges de Blanes, temporada 2021.
Ajuntament de Blanes. Pm05
H030600/2021/ Decret Sol·licitud renovació certificat digital
1783
Xavier del Acebo
H030600/2021/ Decret Sol·licitud renovació certificat TCATP
1784
Pilar Castro Sot
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N.

Data

Unitat orgànica

320

14/06/2021

Subvencions

321

16/06/2021

Contractació
Administrativa

322

16/06/2021

Comptabilitat

323

16/06/2021

324

16/06/2021

325

18/06/2021

326

18/06/2021

327

18/06/2021

328

18/06/2021

Comptabilitat

329

18/06/2021

Subvencions

330

18/06/2021

Subvencions

331

18/06/2021

Subvencions

332

18/06/2021

Subvencions

333

18/06/2021

Subvencions

334

23/06/2021

Subvencions

335

23/06/2021

Acció Social promoció

336

23/06/2021

Acció Social promoció

337

23/06/2021

338

29/06/2021

339

29/06/2021

Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió documental
i Arxiu
Gestió
administrativa i
Recursos Humans

Acció Social promoció
Gestió documental
i Arxiu
Subvencions

APROVAT
08/10/2021 09:30

Expedient

Resum
Decret Acceptació desistiment subvenció
X020302/2019/
inversió centres acció social ASIA 2019.
1014
Ajuntament Anglès
Decret Aprovació de subrogació arrendament
D050900/2019/
places aparcament Par Científic. Banc
63
Santander
F030110/2021/ Decret Aprovació relació pagaments menors
197
2020 - IQ
G080100/2021/ Decret Aprovació de l'ajut social de salut
1737
sol·licitud 2021_40
G080100/2021/ Decret Aprovació de l'ajut social de salut
1746
sol·licitud 2021_41
Decret Aprovació de gratificacions per serveis
G040200/2021/
extraordinaris del senyor David Soms Borrell
1786
durant el mes de maig de 2021
A060100/2021/ Decret Tramesa sol·licitud informació aigües
1788
pluvials
Decret Modificació del reconeixement de
G030101/2021/
serveis previs prestats en altres
1747
administracions pel senyor Josep Puig Mir
F020800/2021/ Decret Aprovació reposició de fons i compte
1625
justificatiu J/2021/5
Decret Aprovació convocatòria de subvenció
X020201/2021/ del programa de suport econòmic a col·legis
1736
professionals de la Salut, (FOR) per a l'any
2021
Decret Subvenció suport tècnic per adequar
X020302/2021/
instal.lacions ACFS zona esportiva municipal
1731
SAT 2021. Ajuntament Agullana
Decret Subvenció suport tècnic per instal·lar
X020302/2021/ un autoanalitzador de clor al dipòsit del Torn
1715
per la zona abastament ZS El Torn SAT 2021.
Ajuntament Sant Ferriol
Decret Acceptació desistiment subvenció
X020302/2019/
inversió centres acció social ASIA 2019.
955
Ajuntament Bellcaire d'Empordà
X020203/2020/ Decret Modificació subvenció SIGMA
1526
2020.Ajuntament de Beuda
Decret Aprovació Decret d’aprovació de la
X020201/2021/ delegació al Consell Rector de l’aprovació de
858
la redistribució de crèdit d’una subvenció de
pública concurrència.
Decret Cessió 1 DEA lliure. 3ª edició Cursa
J030300/2021/
Castell contra crono 2021. Ajuntamnet
1779
Hostalric. Pm05
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.)
J030300/2021/ 1 DEA lliure. Aventures Cor Estiu. ASS DE
1796
CARDIOPATIES CONGENITES AACIC.
Pm05
J030300/2021/ Decret Cessió 1 DEA lliure. Piscina municipal.
1767
Ajuntament de Vilafant. Pm05
H030300/2021/ Decret Delegació exercici competències
1666
Reglament inventari entitats (nova)
Decret Concessió subvenció polítiques
X020302/2021/
municipal de protecció de la salut SAT 2021.
1639
Ajuntament Massanes
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N.

Data

Unitat orgànica
Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió
administrativa i
Recursos Humans
Gestió
administrativa i
Recursos Humans

340

30/06/2021

341

30/06/2021

342

30/06/2021

343

30/06/2021

344

30/06/2021

Subvencions

345

30/06/2021

Subvencions

346

30/06/2021

Subvencions

347

30/06/2021

Subvencions

348

30/06/2021

Subvencions

349

30/06/2021

Subvencions

350

30/06/2021

Contractació
Administrativa

351

30/06/2021

Subvencions

352

30/06/2021

Subvencions

353

30/06/2021

Subvencions

354

30/06/2021

Subvencions

355

30/06/2021

Subvencions

Expedient

APROVAT
08/10/2021 09:30

Resum

G080100/2021/ Decret Aprovació de l’ajuda social de salut
1785
2021/0045 a la senyora Mar Redondo Fornells
G080100/2021/ Decret Aprovació de l'ajut social familiar
1759
sol·licitud 2021_42
G080100/2021/ Decret Aprovació de l'ajut social familiar
1760
sol·licitud 2021_43
G080100/2021/ Decret Aprovació de l'ajut social familiar
1766
sol·licitud 2021_44
Decret Concessió decret subvenció exclosa
X020204/2021/
nominatica a Associació en Defensa de Drets
1482
de Dones (GENERA)
Decret Concessió decret subvenció NOMI
X020204/2021/
2021 Centre de Recuros per a la Pau i la
1109
Solidaritat.
X020202/2019/ Decret Revocació subvenció socorrisme
2346
piscines PT15 2019 Ajuntament de Pau
Decret Concessió subvenció suport tècnic a
X020302/2021/ polítiques municipals de protecció de la salut
1712
SAT 2021. Ajuntament Sant Llorenç de la
Muga
Decret Subvenció suport tècnic per adequar
X020302/2021/ l'escomesa amb filtres i valvules, de la
1762
instal·lació ACFS del pavelló municipal.
Ajuntament Sant Pau de Segúries
Decret Subvenció suport tècnic per instal.lar
X020302/2021/
ACFS a la piscina municipal de Pontós SAT
1714
2021. Ajuntament Pontós
D050600/2019/
Decret Liquidació Salubritat Platges p07
1169
X020202/2020/ Decret Concessió bestreta subvenció BIC
1549
Covid19. Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Decret Concessió decret de subvenció
X020204/2021/
exclosa de concurrència NOMI
1498
2021.Ajuntament de Girona.
Decret Subvenció exclosa concurrència
X020303/2021/
actuació vestidors de l'estadi Vilatenim SAE
1481
2021. Ajuntament Figueres
Decret Concessió bestreta 80% subvenció
X020202/2020/
extraordinària de Benestar i Comunitat Covid1588
19. Fundació APIP-ACAM.
Decret Modificació subvenció per al foment de
X020302/2020/ la coop.internacional desen(COOP)
1291
Associació Cooperació per al
Desenvolupament Bantandicori

4. Expedient 2021/295/X020301 – Proposta al Consell Rector de la resolució de la
convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació internacional al
desenvolupament (COOP), per a l'any 2021. Girona. O
No hi ha intervencions prèvies. Tots els assistents mostren la seva conformitat amb la
proposta.
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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 específiques reguladores de subvencions per
al foment de la cooperació internacional al
desenvolupament.
Número 34, de 19 de febrer de 2020 i posteriorment
es publica les bases definitives al BOP de Girona
núm. 109, de 8 de juny de 2020
Convocatòria de subvencions per al foment de la
cooperació internacional al desenvolupament
(COOP), per a l'any 2021. Publicada al BOP de
Girona núm. 52, de 17 de març de 2021.
Subvencions amb concurrència competitiva
180.000,00 €
1/2310/48913/Programa de foment a la coop.int.,
respecte drets humans ONL
1/2310/78913/Programa foment coop. int.,drets hum.
pobresa (inversió) ONL
De l’1 d’octubre de 2020 al dia 30 de setembre de
2021.

Data
obertura
termini
18 de març de 2021 fins el 22 d’abril de 2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de i els costos de la qual consten
a l’article 13.
Antecedents
1. El 23 de juny de 2021, la cap de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i
relacions institucionals, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta:
“La dotació pressupostària màxima fixada en la convocatòria és de cent vuitanta mil
euros (180.000,00 €), amb càrrec a la següents aplicacions del pressupost de Dipsalut
per l’any 2021:

Programa de foment a la coop.int.,
respecte drets humans ONL
Programa foment coop. int.,drets hum.
pobresa (inversió) ONL

Aplicació
pressupostària

Crèdit

1/2310/48913

100.000,00 €

1/2310/78913

80.000,00 €

En la convocatòria és preveu la possibilitat de redistribuir els imports citats entre les
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

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

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
2021/08 3 d'agost

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393357 AUZ0N-0TIE9-MNHPL EC5A939CD4287116DF3D73431E2E34F1E2D2FAFB) 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

Codi per a validació: AUZ0N-0TIE9-MNHPL
Data d'emissió: 8 de octubre de 2021 a les 9:30:39
Pàgina 9 de 86

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Vicesecretari de DIPSALUT.Signat 08/10/2021 09:30

APROVAT
08/10/2021 09:30

Que s’han presentat un total de 27 sol·licituds, les quals han estat acceptades 22
sol·licituds, menys cinc que han estat desestimades per incomplir algun dels punts de
les bases reguladores de subvencions, concretament el setè i el quart, tal i com
s’especifica en l’Annex II.
Les 22 sol·licituds que consten en l’Annex I d’aquest informe compleixen els requisits
establerts en les bases reguladores de subvencions i la convocatòria específica per a
projectes de cooperació internacional. Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats
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 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 el nombre de sol·licituds presentades permet adjudicar als sol·licitants la
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als
180.000,00 € destinats a la convocatòria. La distribució de crèdit previst a la
convocatòria queda de la següent manera:

Programa de foment a la
coop.int., respecte drets
humans ONL
Programa foment coop.
int.,drets hum. pobresa
(inversió) ONL

TOTAL

Aplicació
pressupostària

Crèdits

1/2310/48913

100.000,00 €

140.918,59 € +40.918,59 €

1/2310/78913

80.000,00 €

39.081,41 €

-40.918,59 €

180.000 €

0,00

180.000 €

Crèdits a
disposar

Diferència

El total de subvencions valorades ascendeix a 180.000,00 €. Per tant s’exhaureix la
dotació de la convocatòria en aquest procediment. “
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada, el dia 6 de juliol 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 13 de juliol de 2021, la gerent de Dipsalut, 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.
3. Fonaments de dret
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.
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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.
El punt 7 de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció preveu que
segons el nombre de sol·licituds i el tipus de projecte que es presentin per a la
subvenció que es regula en la convocatòria, en el cas que es prevegin dues
aplicacions pressupostàries, la Presidència de Dipsalut podrà, potestativament,
redistribuir els crèdits.
El punt 2 de la convocatòria de la subvenció preveu que una vegada acordada la
proposta de resolució, es podran redistribuir els imports esmentats anteriorment entre
les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.
De conformitat amb l’informe del centre gestor, de data 23 de juny de 2021, esmentat
anteriorment es fa necessari redistribuir el crèdit entre les aplicacions previst a la
convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació internacional al
desenvolupament (COOP), per a l'any 2021.
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, la Presidència de Dipsalut.
En data 13 de juliol de 2021, s’ha aprovat per decret de Presidència delegar al Consell
Rector de Dipsalut, l’aprovació de la redistribució de crèdit entre les aplicacions
pressupostàries de la convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació
internacional al desenvolupament (COOP), per a l'any 2021, aprovada per decret de
Presidència, el 10 de març de 2021 i publicada en BOP de Girona núm.52, de 17 de
març de 2021.
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.
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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, pel qual s’ 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 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.
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell,
de conformitat amb les competències que li confereix l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut, aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria de subvencions per al foment
de la cooperació internacional al desenvolupament (COOP), per a l'any 2021, amb
càrrec a les aplicacions del pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es
detallen a continuació:
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Crèdits
autoritzats
inicials
(€)

Crèdits
redistribuïts
(€)

Diferència

1/2310/48913

100.000,00 €

140.918,59 €

+40.918,59 €

1/2310/78913

80.000,00 €

39.081,41 €

-40.918,59 €

180.000,00 €

180.000,00 €

0,00
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Aplicació
pressupostària
Programa de foment a
la coop.int., respecte
drets humans ONL
Programa foment
coop. int.,drets hum.
pobresa (inversió)
ONL
TOTAL

APROVAT
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Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:

Programa de foment a la coop.int., respecte
drets humans ONL
Programa foment coop. int.,drets hum.
pobresa (inversió) ONL
TOTAL

Aplicació
pressupostària

Reajustament

1/2310/48913

+40.918,59 €

1/2310/78913

-40.918,59 €
0,00 €

Tercer. 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.
Quart. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació internacional al
desenvolupament (COOP), per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i imports
que s’hi detallen.
Cinquè. Desestimar les sol·licituds que consten en l’Annex II, pels motius que s’hi
indiquen.
Sisè. Disposar la despesa per un import total de cent vuitanta mil euros
(180.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de
Dipsalut de 2021, que es detallen a continuació:
Aplicació
pressupostària
Programa de foment a la coop.int.,
respecte drets humans ONL
Programa foment coop. int.,drets hum.
pobresa (inversió) ONL
TOTAL

1/2310/48913
1/2310/78913

Crèdits a disposar
(€)
140.918,59 €
39.081,41 €
180.000,00 €
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Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
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’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 14 d’octubre de 2021.
Vuitè. 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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5. Expedient 2020/2256/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de
la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per
ONL (CEV), per a l'any 2021.
No hi ha intervencions prèvies. La presidenta sotmet la proposta a votació i tots els
assistents hi mostren la seva conformitat.
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 específiques reguladores de subvencions
en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments i a Organitzacions no lucratives i
intervencions terapèutiques per a ONL.
Número 56, de 20 de març de 2019 i
posteriorment les bases definitives publicades al
BOP de Girona núm.83, de 30 d’abril de 2019.
Convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a
l'any 2021.Publicada al BOP de Girona núm.52,
de 17 de març de 2021
Subvencions concurrència competitiva
210.000,00 €
4/3110/48900 Programa foment "condicions i
estils de vida" per a ONL
De l’1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de 2021

Data
obertura
període
18 de març de 2021 fins el 22 d’abril de 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 16 de juny 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 48 sol·licituds, 45 de les quals compleixen tots els requisits de
les bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I i 3 s’exclouen perquè es tracta
d’intervencions terapèutiques.
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de
subvenció en temps i forma. Les 45 entitats incloses en Annex I esmentat 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.
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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.
Les entitats de l’Annex I compleixen els requisits per accedir a aquestes subvencions
de les Bases i la convocatòria (ser entitat sense ànim de lucre, tenir seu o delegació a
les comarques de Girona i un projecte que encaixi en el punt 1 de la convocatòria) i
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.
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 es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia
del projecte, el pressupost de l’entitat i tenint en compte també l’import sol·licitat i la
base subvencionable corregida, es concreta l’import final de la subvenció (Annex I).
Que en l’Annex II s’inclouen les sol·licituds excloses amb indicació dels motius
d’exclusió.
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a dos-cents
deu mil euros (210.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la
convocatòria en aquest procediment.”
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada, el dia 6 de juliol 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 13 de juliol 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.
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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 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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Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell
Rector, de conformitat amb les competències que li confereix l’article 10 dels Estatuts
de Dipsalut, 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 subvencions en matèria de condicions i estils de vida per ONL (CEV),
per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon . Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa per un import total de dos-cents deu mil euros
(210.000,00 €), 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" per a ONL

4/3110/48900

Crèdits
210.000,00 €

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 5 d’octubre 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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6. Expedient 2021/1736/X020201 - Proposta al Consell Rector de la resolució de
la convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a col·legis
professionals de la Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de
Girona, per a accions formatives adreçades als seus professionals que
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de la
salut i l'acció social (FOR), per a l'any 2021.
La presidenta informa els assistents que aquesta proposta no prové de Comissions
Qualificadores i cedeix la paraula a la gerent, qui informa els assistents que és una
línia de subvencions ja habitual que inicialment l’Organisme portava a terme per mitjà
de subvencions excloses però que fa tres anys que es va reconvertir en una línia de
concurrència no competitiva, adreça als diferents col·legis professionals que tinguin
interès a promoure activitats i accions destinades a la promoció de la salut. Una de les
coses que destaquen d’aquesta línia de subvencions és que agrupa, amb una mirada
comuna envers la promoció de la salut entesa com un tot, actuacions de diferents
col·legis professionals: terapeutes, veterinaris, infermers i infermeres, psicòlegs,
farmacèutics, treballadors socials, metges i llicenciats en educació física. S’està
treballant perquè en futures convocatòries s’incorporin també professionals de
l’arquitectura i del periodisme.
Tots els assistents mostren la seva conformitat amb la proposta.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Publicades al BOP de Girona:

Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Període subvencionable
Data

obertura

Bases especifiques reguladores del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la
salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la
demarcació de Girona per a la realització
d'activitats de formació als seus col·legiats que
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva
concepció de la salut i l'acció social
Número 83, del 30 d’abril de 2019
Convocatòria de subvenció del programa de
suport econòmic a col·legis professionals de la
Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la
demarcació de Girona, per a accions formatives
adreçades als seus professionals que incorporin
la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció
de la promoció de la salut i l'acció social (FOR),
per a l'any 2021,publicada al BOP de Girona
núm.121, de 25 de juny de 2021
Subvencions concurrència no competitiva
60.000,00 €
Del dia 1 de desembre de 2020 al dia 31
d’octubre de 2021.

període 26 de juny de 2021 fins el dia 8 de juliol de 2021
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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 14 de juliol 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 8 sol·licituds. Totes compleixen els requisits de les bases i la
convocatòria d’acord amb l’Annex I .
Que els col·legis professionals inclosos en l’Annex I són tots els que han formulat
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets, tal i
com indica 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 el límit
fixat en els punt 7 de la convocatòria, és a dir, el 100% de la base subvencionable amb
un màxim de 10.000,00 €.
Que una vegada determinats els imports segons el punt 7 de la convocatòria, no cal
fer cap prorrateig atès que el global que es concedeix és inferior al crèdit disponible
per a la convocatòria.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment,
Proposo:
1. Que s’acceptin les valoracions contingudes en el present informe.
2. Que es proposi al Consell Rector de Dipsalut, d’acord amb els punts 8 i 9 de les
bases reguladores de la subvenció, l’atorgament de les subvencions detallades en
l’Annex I, per un import total de cinquanta-nou mil set-cents quaranta-dos Euros
(59.742,00).
3. Que atès que la convocatòria té una dotació de seixanta mil euros (60.000,00 €),
un cop feta l’atribució de subvencions, es produeix un sobrant de dos-cents
cinquanta-vuit euros (258,00 €).”
2. Vist l’informe proposta, de data 15 de juliol de 2021, de la cap de l’Àrea de Promoció
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i la gerent de Dipsalut en què proposen
l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvenció del programa de suport
econòmic a col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la
demarcació de Girona, per a accions formatives adreçades als seus professionals que
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de la salut i
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l'acció social (FOR), per a l'any 2021, amb base a l’informe tècnic esmentat, de 14 de
juliol de 2021, de valoració de les sol·licituds.
Fonaments de dret
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.
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.
Els col·legis 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.
Atès el punt 5 de la convocatòria i al punt 8 de les bases reguladores de la subvenció
que preveuen que l’Àrea 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.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’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.
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.
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Atesos aquests antecedents, el Consell Rector, òrgan competent per la resolució del
procediment, 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 del programa de suport econòmic a col·legis professionals
de la Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de Girona, per a accions
formatives adreçades als seus professionals que incorporin la perspectiva de Dipsalut
en la seva concepció de la promoció de la salut i l'acció social (FOR), per a l'any 2021,
les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Disposar la despesa per un import total de cinquanta-nou mil set-cents
quaranta-dos euros (59.742,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del
pressupost de Dipsalut de 2021, que es detalla a continuació:
Aplicació pressupostària
Ajuts a col·legis professionals

4/3110/48912

Crèdits
59.742,00 €

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 9 de novembre.
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

NIF
Projecte
Curs: Consultoria i
Prescripció Ocupacional i
curs Peritatge Judicial per a
Q0801914C Terapeutes Ocupacionals

1.742,00 €

10.000,00 €

1.742,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

1.742,00 €

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% atorgat
s/base
subvenciona
ble

Realització d'activitats
formatives en promoció de la
salut destinades a col·legiats
Q1771001C professionals
10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

Subvenció

Col·legi de Terapeutes
2021/1831 ocupacionals de Catalunya

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Base
Total
subvencionab
Despeses
le

Col·legi de Veterinaris de
2021/1832 Girona

Activitats de formació amb la
perspectiva de Promoció de
Q1766003F la Salut

10.000,00 €

10.000,00 €

Entitat

Col·legi Oficial d'Infermeres i
2021/1836 Infermers de Girona

Projecte de promoció de la
salut de la delegació de
Q5855028F Girona del COPC

10.000,00 €

100,00%

Expedient

Col·legi Oficial de Psicologia
2021/1837 de Catalunya

Projecte Professionals per la
Q1766002H Promoció Salut de Girona

3.000,00 €

Col·legi Oficial de
2021/1838 Farmacèutics de Girona

3.000,00 €

Q0869009A Projecte d'activitats 2021

3.000,00 €

Col·legi Oficial de Treball
2021/1840 social de Catalunya
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Col·legi de Llicenciats en
Educació Física i Ciències de
l'Activitat Física l'Esport de
2021/1845 Catalunya

2021/1844 Col·legi de Metges de Girona

Q5855705I

Q1766001J

Activitats formatives en
promoció de la salut

Projecte professionals per la
Promoció de la Salut Girona

5.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

100,00%

100,00%

59.742,00 €
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7. Expedient 2021/1826/ X020203 – Proposta al Consell Rector per a la
concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública per a les
despeses del projecte Gestor d'expedients de Serveis, “GESS” a SUMAR
EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL.
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que es tracta
d’un projecte que es presenta per tercer any al Consell Rector. Es tracta de la
participació de Dipsalut en els costos de desenvolupament d’un aplicatiu que
fusiona dades de serveis socials amb dades de salut, una funcionalitat de què no
disposaven fins a la data les unitats de serveis socials amb les quals treballa
SUMAR. Dipsalut finança una part de les actualitzacions i parametritzacions
d’aquest aplicatiu, que cada cop més van integrant els diferents serveis socials a
les seves tasques diàries, segons ens comunica SUMAR. La nostra intenció és
que es pugui fer servir de manera global en tot el territori per part de tots els
treballadors socials.
Tots els assistents manifenten la seva conformitat amb la proposta.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:
Beneficiari
NIF beneficiari
Projecte/actuació
Data
presentació
sol·licitud
Registre d’entrada
sol·licitud
Pressupost
presentat
Import sol·licitat

SUMAR Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya SL
B55023832
Despeses de Gestor d’Expedients de Serveis
Socials, “GESS
02/07/2021 11:34h
08/07/2021 13:10h (esmena)
Núm. 2941
Núm. 3058 (esmena)
80.000,00 €
60.000,00 €

Antecedents
En data 14 de juliol de 2021 la gerent de Dipsalut i del cap dels Serveis jurídics,
econòmics i d’organització van emetre un informe sobre la sol·licitud presentada
que consta al quadre anterior, on esmenten:
“El dia 2 de juliol de 2021, SUMAR Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
SL (en endavant SUMAR), amb NIF B55023832, va presentar una sol·licitud de
subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del Gestor
d’expedients de Serveis Socials, anomenat “GESS”, per donar cobertura a la
necessitat de modernitzar els centres que gestionen els serveis socials als
territoris adscrits a aquest organisme i amb la voluntat de dotar als professionals
que hi treballen d’eines per fer que les gestions internes siguin més eficients i
menys costoses, per la qual cosa demana a Dipsalut una subvenció de seixanta
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mil euros (60.000,00 €). Posteriorment en data 8 de juliol de 2021, SUMAR va
presentar un escrit complementari a la seva sol·licitud concretant les dates
previstes de l’activitat objecte de subvenció.
SUMAR és una societat mercantil de capital íntegrament públic, formada per
diverses administracions locals, amb la missió de desenvolupar serveis socials de
qualitat i proximitat al món local, així com solucions d’innovació, planificació i
gestió d'equipaments i serveis, sumant esforços amb les entitats del tercer sector
social i les mateixes administracions públiques amb l'objectiu d'aconseguir més
felicitat i qualitat de vida per a les persones.
També està entre els seus objectius el d’acompanyar al sector públic català en
l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques nacionals i
internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya.
Consta dins l’expedient una memòria justificativa de SUMAR relativa a les
característiques del GESS i les seves darreres actuacions de millora més
rellevants, des de l’any 2017, a destacar: la integració que permet la compartició
d’informació de Salut i de Serveis Socials pels professionals dels diferents àmbits,
noves funcionalitats del procés de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), integració
del GESS amb la informació de dependència del Departament de Treball i Afers
Socials de la Generalitat sincronitzant la informació del GESS sobre casos
dependència amb la informació periòdica que envien els responsables de la
Generalitat, integració del GESS amb la informació al Banc d’Aliments,
desenvolupament d’un mòdul en el GESS que segueix el procés d’ajuts
econòmics d’urgència social, entre moltes d’altres.
Aquest any 2021 es segueixen sentint els efectes de la COVID-19 tenint un
increment de necessitats que impacta en un increment de les despeses anuals del
servei, en concret:
A nivell de suport:
-

Suport tècnic i funcional a usuaris per temes de consultes funcionals,
incidències i millores del servei GESS.
Suport tècnic i funcional a més usuaris en aspectes de connexions de
tablets i nous ordinadors utilitzats per treballar amb el servei GESS.
Suport tècnic a la instal·lació d’un nou Firewall pel servei GESS.
Anàlisis de dades concrets per tenir informació de l’impacte de la COVID.
Càrrega massiva de consentiments de persones usuàries

A nivell de gestió i coordinació de grups de treball:
-

Gestió i coordinació dels diferents grups de treball funcionals i
organitzatius del territori (Planificació, Millores, Administració i Extracció de
dades). En aquest sentit, s’ha reforçat els recursos amb una persona
dedicada a la interlocució amb els professionals dels diferents territoris i
des de diferents àmbits d’actuació per fer arribar millor el coneixement
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dels GESS i per copsar millor les necessitats dels diferents grups i àmbits
d’actuació.
A nivell de desenvolupaments:
-

Desenvolupament de millores funcionals i d’usabilitat en alguns mòduls
per cobrir noves necessitats de les professionals de SBASS. Es
destaquen algunes funcionalitats d’indicadors demanats pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF), millores en quadres de
comandament, registre i control de diferents tipus de consentiments,
elaboració d’informes socials personalitzats, modificacions del procés de
nova demanda, del registre d’interaccions genèriques i del mòdul d’ajuts
d’urgència social, integració amb el sistema d’informació SSM-CAT del
DTASF, entre d’altres.

Finalment aquesta memòria conclou que la part de les despeses del programari
GESS per a les quals es sol·licita subvenció pel 2021 és de 80.000,00 €. Per tot
això, SUMAR demana una subvenció a Dipsalut de seixanta mil euros (60.000,00
€), per poder finançar una part de les despeses previstes pel servei de GESS,
sobre tot, per l’increment de necessitats que ha ocasionat la pandèmia de la
Covid-19.
Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat
per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la
demarcació de Girona, i que des del dia 1 de gener de 2016, incorpora la Unitat
d’Acció Social de la Diputació de Girona assumint, per tant, les funcions derivades
d’aquesta prestació.
Atès que la finalitat del projecte pel qual es demana suport és d’interès públic i
social per la demarcació de Girona per la seva vessant de millora de la gestió per
part dels professionals de Serveis Socials, i per tant, tindrà també un impacte en la
qualitat de servei ofert a les persones usuàries.
Atès que Dipsalut no té inclòs en el seu Pla estratègic de subvencions 2021 una
línia de subvencions en concurrència que tingui com a objecte una ajuda similar i
que resultaria difícil efectuar una convocatòria per subvencionar actuacions com
la promoguda per SUMAR, donada la seva singularitat i excepcionalitat.
Atès que s’ha comprovat que SUMAR es troba al corrent de les seves obligacions
davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social i
declara que no està sotmès a cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari
d’aquesta subvenció, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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D’acord amb aquests antecedents, es pot concedir una subvenció directa atès
que s’acredita el seu interès públic i social i es fa difícil la seva convocatòria, de
conformitat amb el que s’estableix en l’apartat c) de l’article 22.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
Fonaments de dret
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’1 d’octubre, de serveis socials regula la
competència dels municipis en matèria de serveis socials i l’article 32 de la
mateixa Llei esmenta les competències dels ens locals supramunicipals en
aquesta matèria, entre elles, la de donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens
gestors de les àrees bàsiques de serveis socials, promoure i gestionar els serveis,
les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a
garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit
territorial així com programar els serveis socials en llum àmbit territorial, d’acord
amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic
corresponent i la Cartera de serveis, en matèria de serveis socials.
L’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional,
aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari,
o altres causes que en dificultin la convocatòria pública.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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.
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del
conveni, acord o resolució per a la concessió d’una subvenció.
La tramitació prevista a la mateixa, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector núm. 2019/09, de 6 d’agost
de 2019, va aprovar delegar a la Presidència de Dipsalut la concessió de
subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i
entitats públiques o privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros
(20.000,00 €) i la seva durada no sigui superior a tres anys.
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista en aquesta subvenció és
superior a vint mil euros (20.000,00 €), i, per tant, l’òrgan competent per a la
concessió de la subvenció és el Consell Rector de Dipsalut.
Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, per
unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD:
PRIMER. Concessió
Concedir a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb NIF
B55023832, una subvenció directe per interès públic per les despeses del Gestor
d’Expedients de Serveis Socials “GESS”, per un import de seixanta mil euros
(60.000,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17
novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent:
Expedient
2021/1826

Beneficiari
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL

NIF
B55023832

Objecte
Gestor d’expedients de Serveis GESS
Subvenció
Total

pressupost1

80.000,00 €

Import concedit
total

Percentat
ge
subvencio
nat

60.000,00 €

75 %

Període
subvencionable
Del 2 d’octubre de
2020 a 30 de
setembre de 2021

Termini
justificació
finalitza
15
d’octubre
de 2021

Aplicació pressupostària
1/2310/44900 Altres subvencions a ens públics i societats merc.ent.loc.
1.Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost

SEGON. Aprovació despesa
Autoritzar i disposar l’import de seixanta mil euros (60.000,00 €) amb càrrec a
l’aplicació 1/2310/44900 Altres subvencions a ens públics i societats mercantils de
l’entitat local, del pressupost de Dipsalut per a l’any 2021.
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses
d’altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de
l'acabament del període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà entre el 2 d’octubre de
2020 fins a 30 de setembre de 2021.
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QUART. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de Dipsalut en
cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
El beneficiari haurà d’acceptar la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, en el
moment de la presentació del compte justificatiu.
SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2021, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de vuitanta mil euros
(80.000,00 €) corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
d’entrada de Dipsalut d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web
de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir
la informació següent:
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat realitzada en
compliment de les condicions de la subvenció concedida.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura. En el cas de despeses de personal, hauran d’estar detallades
per perceptor i mensualitat.
c) Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència en l’apartat
anterior.
d) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat,
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de
l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit íntegrament pel
beneficiari el qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions
necessàries, si escau.
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit
que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior
a la fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
2021/08 3 d'agost
ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393357 AUZ0N-0TIE9-MNHPL EC5A939CD4287116DF3D73431E2E34F1E2D2FAFB) 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

Codi per a validació: AUZ0N-0TIE9-MNHPL
Data d'emissió: 8 de octubre de 2021 a les 9:30:39
Pàgina 55 de 86

IDENTIFICADORES

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

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Vicesecretari de DIPSALUT.Signat 08/10/2021 09:30

ESTAT

APROVAT
08/10/2021 09:30

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
El beneficiari serà el responsable de dur a terme l’execució del programa i
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit
establert pel pressupost del projecte.
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que
se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
SETÈ. Pròrroga de la justificació
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini
màxim de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des
de la data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una
resolució expressa en sentit contrari.
VUITÈ. Pagament
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini
atorgat a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt
sisè d’aquest acord.
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament
de la subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta,
mitjançant transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt
sisè d’aquest acord i previ informe favorable del cap del centre gestor.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què,
per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions
puguin correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es
dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no
superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui
requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la
Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions
o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control;
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació
aplicable;
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.
ONZÈ. Subcontractació
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció
però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que
s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció
atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de
finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
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En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per
part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent, en els supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament
de les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent
per adoptar els corresponents acords.
CATORZÈ. Verificació i control
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui
l'autorització de Dipsalut.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
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El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre
d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en
funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi
sigui aplicable.
DIVUITÈ. Notificació
Notificar aquest acord a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL.
8. Expedient 2019/2889 X020203 - Proposta al Consell Rector per aprovar
l’ampliació del període subvencionable i el termini de justificació de l’actuació
referent a la subvenció directe per interès públic per a les despeses d’inversió
per obres de modificació de les instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 plantes
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del Centre d’Acolliment la Sopa. Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials
la Sopa. 2020.
La presidenta explica breument el contingut de la subvenció concedida prèviament pel
Consell Rector el període subvencionable i el termini de justificació de la qual es
proposa ara ampliar.
La gerent explica que el Consorci La Sopa tenia un termini d’execució previst que per
diversos motius lligats amb la situació sanitària de la Covid (increment de l’ús de les
instal·lacions actuals arran de la pandèmia lligat a la ocupació del Palau Firal per a la
campanya de vacunació, obres urgents d’adequació d’espais per diversos positius en
les instal·lacions en les quals s’estan realitzant les obres...) no s’ha pogut complir,
motiu pel qual n’han demanat l’ampliació, que es proposa concedir fins al 30 de març
de 2022.
La presidenta sotmet la proposta a votació, amb la conformitat de tots els assistents.
Finalitzen les intervencions.
Quadre de característiques de la subvenció:
Beneficiari

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la
Sopa

NIF beneficiari

P1700061C

Projecte/actuació

Modificació de les instal·lacions de les dutxes i els
lavabos a les 4 plantes del Centre d’Acolliment la
Sopa

Data presentació sol·licitud 07/07/2021 - 14:18h
ampliació termini
15/07/2021 - 10:48h (esmena)
Registre d’entrada sol·licitud Núm. 3039
Núm. 3142 (esmena)
Pressupost presentat
190.934,32 €
Import atorgat

120.000,00 €

Fets
En data 23 de juliol de 2021, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització i la
gerent de Dipsalut, han emès un informe on exposen que:
“1. En data 6 d’octubre de 2020 el Consell Rector de Dipsalut va adoptar l’acord
d’atorgar al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa, amb NIF
P1700061C, una subvenció exclosa de concurrència pública per a la modificació de les
instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 plantes del Centre d’Acolliment la Sopa i per
un import de cent-vint mil euros (120.000,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de
la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions.
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Aquest acord disposava que el període subvencionable d’aquesta actuació era de
l’01/10/2020 al 15/09/2021 i un termini màxim de justificació fins el 2 d’octubre de
2021.
En data 7 de juliol de 2021, el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa
ha presentat una sol·licitud, esmenada per escrit de data 15 de juliol de 2021,
sol·licitant una ampliació del termini per a l’execució de l’actuació subvencionable fins
el dia 15 de març de 2022, ja que, d’acord amb l’informe emès per la directora del
Consorci de data 7 de juliol de 2021, que s’adjunta a la sol·licitud, i l’informe de
l’arquitecte tècnic de l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, de data
30 de juny de 2021, que també s’acompanya de la sol·licitud, ha estat materialment
impossible executar l’obra dins el període inicialment previst degut a les següents
circumstàncies:
a) Hi ha hagut un augment progressiu de la demanda dels serveis, on el nombre
d’àpats oferts a les persones ha equivalgut a persones que utilitzen els serveis
de lavabos i dutxes del Centre, necessitat que s’ha vist incrementada degut a
unes majors exigències d’higiene personal ocasionades per la situació de la
Covid-19. Les dades d’aquests increment han estat:
Esmorzars
gener-febrer 2021 1337
Març – abril 2021 1834
Maig – juny 2021 2361

Dinars
2180
2485
3016

Dutxes
4644
4796
5461

Com es pot apreciar, l’augment progressiu de la necessitat del servei d’higiene
personal dels usuaris de la Sopa no ha fet possible, en motiu de l’execució de
les obres, interrompre el funcionament de les dutxes i els lavabos.
b) A més, degut al tancament dels dispositiu d’emergència del Pavelló Firal
coincidint amb la finalització de l’estat d’alarma i el toc de queda, hi ha hagut
encara més increment de la demanada de persones sense llar, passant de 65
usuaris/es a 179 més.
c) Han aparegut dificultats estructurals i de força major: d’una banda, durant els
mesos de gener i febrer de 2021 es va detectar una manca d’aigua calenta i
falta d’aigua en les parts superiors del Centre que van dificultar la utilització
dels serveis de dutxa i bugaderia per una manca d’entrada d’aigua a l’edifici
degut a la seva arquitectura. Per altra banda, en el marc del programa de
suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per la
transmissió de legionel·losi, els tècnics del CECAM, en un informe de
novembre de 2020 que també s’adjunta a la sol·licitud,
descriu les
modificacions dels circuits d’aigua i a la connexió de diferents vàlvules
d’equilibrat que s’han hagut d’incorporar al projecte i que comportarà fer tres
anells de retorn que afectaran també a les cambres higièniques. No és objecte
ara de fer aquests tres anells de retorn complerts però sí modificar la part que
afecta les cambres higièniques per no haver de fer l’actuació dues vegades.
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2. En aquest mateix acord del Consell Rector, de data 6 d’octubre de 2020, s’ha
observat un error en el seu punt Dotzè, relatiu a la modificació d’aquesta subvenció.
En aquest sentit,
- Allà on diu:
“DOTZÈ. Modificació de les subvencions
(...)
Per aquest motiu es podrà modificar aquest acord de concessió de la subvenció en el sentit de
mantenir el mateix percentatge de subvenció fixat però aplicant-lo sobre l’import
d’adjudicació de les obres i, per tant, modificant la base subvencionable,(...)

- Hauria de dir:
“DOTZÈ. Modificació de les subvencions
(...)
Per aquest motiu es podrà modificar aquest acord de concessió de la subvenció en el sentit de
mantenir l’import de la subvenció i, per tant, modificant la base subvencionable, (...)

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 70.2 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, l’administració, llevat que hi hagi un precepte en
contra, pot concedir, d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis
establerts que no excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i
amb això no perjudiquen drets a tercers.
En l’acord de concessió de la subvenció es preveu la data màxima de justificació fins
el dia 2 d’octubre de 2021. Per determinar l’ampliació del termini de justificació es
tindrà en compte que aquest termini comprèn el període que transcorre entre la data
de concessió de la subvenció (6/10/2020) i la data inicial de justificació (2/10/2021).
2. Així mateix, l’apartat 3 d’aquest article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques disposa que, tant la
petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació hauran de produir-se, en tot
cas, abans del venciment del termini de que es tracti. En el cas d’aquest expedient, el
termini vencerà el 15 de setembre de 2021.
3. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques disposa que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
4. Vist que el Consell Rector és l’òrgan competent per aprovar aquesta ampliació del
termini, al ser el mateix òrgan que va atorgar la subvenció.”
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D’acord amb els antecedents exposats, i en ús de les competències que l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector, a proposta de la Presidència,
aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir a Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa, amb NIF
P1700061C, una ampliació del període subvencionable de la subvenció directe per
interès públic per a les despeses d’inversió per obres de modificació de les
instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 plantes del Centre d’acolliment, fins el 9 de
març de 2022.
Segon. Concedir a Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa, amb NIF
P1700061C, una ampliació del termini de justificació de la subvenció directe per
interès públic per a les despeses d’inversió per obres de modificació de les instal·lació
de dutxes i lavabos a les 4 plantes del centre d’acolliment, fins el 30 de març de
2022.
Tercer. La concessió de l’ampliació d’aquests terminis no modifica cap altra condició
de les establertes en l’acord de concessió aprovat per Consell Rector el dia 6 d’octubre
de 2020.
Quart. Corregir l’error de fet del punt Dotze de l’acord del Consell Rector, de data 6
d’octubre de 2020, pel qual es va atorgar aquesta subvenció, i que quedaria redactat
en el següent sentit:
“DOTZÈ. Modificació de les subvencions
(...)
Per aquest motiu es podrà modificar aquest acord de concessió de la subvenció en el sentit de
mantenir l’import de la subvenció i, per tant, modificant la base subvencionable, (...).

Cinquè. Notificar aquest acord al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la
Sopa.
9. Expedient núm. 2021/1866/B010100 - Proposta al Consell Rector per a
l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Departament Drets Socials
de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “La Caixa”, la Fundació
Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme autònom de
Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i Càritas Diocesana de Girona
per la implantació del projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA).
La presidenta explica que es tracta del projecte consolidat del Centre de Distritució
d’Aliments amb el que col·labora habitualment Dipsalut econòmicament des de fa
temps.
Sotmesa la proposta a votació, tots els assistents voten favorablement.
Finalitzen les intervencions.
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Antecedents
1. El 27 de juliol de 2021, la cap de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i
relacions institucionals emet un informe on esmenta que:
“Atès que el Consell Rector, en la sessió ordinària número 2019/09 de 6 d’agost de
2019, va aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G,
la Fundació Bancària “la Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc
d’Aliments de les comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme autònom
de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) amb NIF Q1700565C i Càritas
Diocesana amb NIF R1700016G, per la implantació dels Centres de Distribució
d’Aliments (CDA).
Atès que l’esmentat conveni era vigent fins el 31 de desembre de 2020, es considera
oportú aprovar novament el text del conveni marc de col·laboració per a la implantació
dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) per als anys 2021-2022 amb una
vigència fins el 31 de desembre de 2022.
Segons la documentació presentada amb la sol·licitud, el CDA és un recurs innovador
i eficaç que permet ampliar el sistema tradicional de cobertura de necessitats
bàsiques d’alimentació de la població més desafavorida consolidant el treball en xarxa
que s’està realitzant amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i
capacita als participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació
sociofamiliar en la que es troben.
El projecte treballa des de la perspectiva d’empoderament i corresponsabilitat de les
persones ateses a través de diferents aspectes metodològics. També ofereix unes
places per a personal d’inserció i fomenta i canalitza la solidaritat ciutadana i
empresarial.
El projecte CDA és fruit del conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació

Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona, l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona i Càritas Diocesana de Girona. A nivell local,
ajuntaments, Càritas i la Creu Roja en alguns casos signen convenis d’adhesió al
conveni marc.
Dipsalut, per mitjà de la seva Secció d’Acció Social té entre les seves estratègies
donar suport als municipis i organitzacions no lucratives en el desplegament de
programes i projectes que treballin per col·lectius en vulnerabilitat i en perill d’exclusió
social.
Atès que l’objecte de la subvenció encaixa en les polítiques de la secció i que està
consignada nominativament en el pressupost d’enguany.
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El projecte d’implantació dels CDA té un gran interès social per la demarcació de
Girona atès que el projecte fa una implantació de centres en diferents poblacions de
la província de Girona per a la distribució d’aliments entre els més necessitats i que a
dia d’avui Càritas Diocesana és la única entitat que pot dur a terme aquest projecte
en el territori.”
2. Atesa la memòria justificativa del conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària
“La Caixa”, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les comarques de Girona,
l’Organisme Autònom de Salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), i Càritas
Diocesana, per a la implantació del projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA)
signada pel cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització i la gerent de
Dipsalut, el dia 28 de juliol de 2021.
3. D’acord amb aquests antecedents, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i
d’Organització i la gerent de Dipsalut, el 28 de juliol de 2021, emeten un informe on
proposen l’aprovació del text del Conveni marc de col·laboració esmentat
anteriorment.
Fonaments de dret
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, el 3 de novembre de 2020 en sessió 2020/10,
va aprovar el Pla Estratègic de subvencions per a l’any 2020 al 2022 (anualitat 2021),
l’article 8 del qual preveu que l’Organisme atorgui subvencions de concessió directa
quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general i que en l’article
13 del capítol X, es preveu els costos previsibles i fonts de finançament de les
subvencions directes de caràcter nominatiu, entre les quals figura una a favor de
Càritas Diocesana pels Centres de Distribució d’Aliments.
Atès que els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic, preveuen diferents previsions referents als requisits de validesa,
eficàcia, contingut, efectes i tràmits preceptius en relació en l’aprovació de convenis.
Atès que l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la
concessió d’una subvenció, i que s’acompanya la memòria justificativa exigida a
l’article 50 de la mateixa norma.
Atès que el conveni marc és requisit previ per a la posterior concessió de la subvenció
nominativa esmentada anteriorment mitjançant una addenda al mateix, correspon al
Consell Rector de Dipsalut l’aprovació del text de conveni, d’acord amb els Estatuts de
Dipsalut, article 10, punt 11.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, a proposta de la Presidència
i per unanimitat, l’adopció del següent
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Primer. Aprovar el text del Conveni marc de col·laboració entre el Departament de
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, la Fundació
Bancària “La Caixa” amb NIF G58899998, la Fundació Privada Banc d’Aliments de les
comarques de Girona amb NIF G17457672, l’Organisme Autònom de Salut pública de
la Diputació de Girona (Dipsalut), amb NIF Q1700565C i Càritas Diocesana, amb NIF
R1700016G, per a la implantació del projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA),
que figura en l’annex.
Segon. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura d’aquest conveni, per
l’aprovació i signatura dels annexos al conveni i qualsevol document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la modificació dels
elements no substancials.
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya, Fundació Bancària “La Caixa”, Fundació Privada Banc d’Aliments de les
comarques de Girona i Càritas Diocesana.
ANNEX
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA FUNDACIÓ PRIVADA BANC D’ALIMENTS DE LES
COMARQUES DE GIRONA, LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” I CÀRITAS
DIOCESANA DE GIRONA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS (CDA)
___________________________________________________________________
Girona, ................... de 2021
REUNITS
D’una banda, l’Honorable senyora Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, amb NIF núm. S-0811001-G, en ús de les competències que li
corresponen d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra, l’Exm. senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q-1700565-C com a
representant de dita institució, de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Girona de
23 de juliol de 2019 i facultada per signar aquest conveni per l’acord del Consell Rector de data
3 d’agost de 2021, assistit pel senyor Jordi Turon i Serra, vicesecretari de la Diputació de
Girona.
De l’altra, el senyor Frederic Gómez Pardo, president de la Fundació Privada Banc dels
Aliments de les Comarques de Girona, amb NIF núm. G-17457672 i domicili al carrer Rutlla, 22
de Girona, com a representant de dita institució.
De l’altra, el Sr. Jaume Masana Ribalta, en nom i representació de la Fundació Bancària Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, en endavant Fundació Bancària “la Caixa”,
entitat domiciliada a Palma (Illes Balears), Plaça Weyler, 3, codi postal 07001, i amb NIF núm.
G-58899998.
I de l’altra, la senyora Dolors Puigdevall i Dalmau, directora de Càritas Diocesana de Girona,
amb NIF núm. R-1700016-G, com a representant de dita entitat.
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MANIFESTEN
I.- Que les parts constaten que l’afectació social de la crisi econòmica està colpejant les
famílies més fràgils, especialment aquelles que han perdut la feina o han esgotat el dret a
prestacions públiques contributives o assistencials.
II.- Que el volum de persones ateses als serveis d’atenció a les persones per atendre
necessitats primàries, especialment d’alimentació bàsica, s’ha incrementat de forma
exponencial en els darrers anys i la tendència per als propers és de creixement sostingut i de
cronificació de la situació d’algunes persones.
III.- Que aquesta situació és motiu d’especial preocupació per a totes les Administracions
Públiques, agents econòmics i socials, entitats sense ànim de lucre i la societat civil en general,
en no tenir capacitat per donar cobertura a les necessitats primàries més bàsiques
d’alimentació de tots els sectors de la població que demanin aquesta prestació.
IV.- Que és voluntat de les parts assajar fórmules innovadores que puguin ser transferides a
altres indrets de Catalunya i que esdevinguin un suport als ajuntaments per poder aplicar de
forma satisfactòria la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter
Econòmic, especialment en allò referit a les ajudes de caràcter urgent que l’article 30 de la Llei
defineix com universals.
V.- Que les parts van signar en dates 5 de juliol de 2010, 19 de desembre de 2011, 29 de
novembre de 2013, 16 de setembre de 2016, el 25 de maig de 2017 i 7 d’agost de 2019
convenis marc de col·laboració per a la implantació dels Centres de Distribució d’Aliments
(CDA).
VI.- Que les parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el present conveni de
col·laboració, i a tal efecte acorden les següents
CLÀUSULES
Primer. OBJECTE.
L’objecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA), la
finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret fonamental a
l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més
desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i
supralocals i implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable
la situació sociofamiliar en què es troben.
Segon. VALORS DELS CDA.
Els valors que regiran el projecte seran els següents:
a) Obra col.lectiva. El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, entitats
privades i societat civil.
b) Solidaritat dels beneficiaris. Els beneficiaris passen a ser considerats participants d’un
projecte educatiu i es deixa de banda el sistema de lliurament de lots d’aliments.
c) Consens de criteris de valoració i derivació. Els professionals de les diferents institucions
que deriven persones al projecte actuen sota uns mateixos criteris de valoració i un mateix
sistema de derivació.
d) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments. El format d’autoservei del
projecte permet que les persones es puguin confeccionar elles mateixes la cistella bàsica,
normalitzant així el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims
per una alimentació equilibrada.
e) Corresponsabilitat dels beneficiaris
- Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits saludables, estalvi familiar, consum
responsable i l'empoderament de les persones.
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- Col·laboració econòmica. S’estableix la possibilitat d’una aportació econòmica de les famílies
participants, en funció de la capacitat econòmica de cada família, com a eina educativa de
corresponsabilitat i com a suport a les despeses de funcionament del projecte que tenen relació
amb l’acompanyament de les famílies participants. En cap cas, però, es contempla una
col·laoboració encònica en relació als aliments que la família rep.
- Autonomia en la confecció de la cistella.
f) Enfortiment de l’economia social. Es contracten persones en situació d’exclusió social
mitjançant contractes d'inserció per a cobrir les places d'encarregat del centre i mosso de
magatzem, a través de l’empresa d’inserció Economia Solidària, SL, empresa social
promoguda per Càritas Diocesana de Girona, entitat gestora del projecte.
g) Finançament públic i privat. El consens ha permès engegar un projecte de dimensions
superiors a les possibilitats de resposta de cada una de les institucions i entitats que li donen
suport inicialment.
h) Foment de la solidaritat ciutadana:
-Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: centres escolars, associacions de
veïns, parròquies...
-Voluntariat. Element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecte, a més de donar-li
un important valor social afegit. Periòdicament es mantenen espais de coordinació, seguiment,
intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació també és un
aspecte cabdal tant en temes de seguretat alimentària (curs de manipulació d'aliments) així
com altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del projecte.
i) Foment d’iniciatives de responsabilitat social corporativa en el món empresarial. Es fomenta i
canalitza la solidaritat del món empresarial facilitant l’aprofitament d’aliments aptes per al
consum però que queden fora de la cadena de distribució ordinària evitant així el
malbaratament d’aliments.
j) Sostenibilitat econòmica en forma d’eficàcia i eficiència, que fa més viable garantir l’ajuda
pública a mig i llarg termini: amb menys diners garantim el dret a l’alimentació de més
persones.
Tercer. IMPLANTACIÓ TERRITORIAL.
El projecte Centre de Distribució d’Aliments s’implementarà en 10 municipis de les comarques
de Girona, atenent a criteris de població, representativitat territorial, problemàtica social, interès
i corresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials del municipi. Els municipis són
Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Banyoles, Torroella de Montgrí, Roses i
Santa Coloma de Farners.
Els ajuntaments o consells comarcals participants, signaran un conveni local amb Càritas
Diocesana de Girona que permeti la implementació del projecte a nivell local, fent esment dels
compromisos que totes les parts assumeixin.
Quart. COMPROMISOS DE CADA ENTITAT PROMOTORA.
Les parts d’aquest conveni (en endavant entitats promotores) es comprometen a recolzar el
funcionament dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA) durant l’any 2021 i 2022. Les
entitats promotores faran aportacions econòmiques i aportacions en espècie per tal de
contribuir al sosteniment i manteniment econòmic del projecte. Les aportacions de cadascuna
de les entitats s’especificaran en annexos anuals o bianuals al present conveni.
El Departament de Drets Socials de la Generalitat, en cas de resolució positiva de la
convocatòria de subvenció corresponent, preveurà una aportació econòmica que permeti
col·laborar en el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució
d’Aliments (CDA), a determinar a través de futurs annexos al present conveni.
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, farà
una aportació econòmica que permeti el sosteniment i manteniment econòmic del projecte de

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector
2021/08 3 d'agost

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: AUZ0N-0TIE9-MNHPL
Data d'emissió: 8 de octubre de 2021 a les 9:30:39
Pàgina 68 de 86

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393357 AUZ0N-0TIE9-MNHPL EC5A939CD4287116DF3D73431E2E34F1E2D2FAFB) 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 22/09/2021 08:58
2.- Vicesecretari de DIPSALUT.Signat 08/10/2021 09:30

ESTAT

APROVAT
08/10/2021 09:30

Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a través de futurs annexos al present
conveni.
La Fundació Bancària “La Caixa” farà una aportació econòmica que permeti el sosteniment i
manteniment econòmic del projecte de Centres de Distribució d’Aliments (CDA), a determinar a
través de futurs annexos al present conveni.
La Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona farà una aportació
consistent en aliments en espècies donats per empreses alimentàries que tindran sempre el
caràcter gratuït i que en cap cas podran ser objecte de pagament pels beneficiaris. La quantitat
definitiva variarà en funció de la disponibilitat d’aliments de cada exercici. Els aliments donats
s’empraran per garantir l’entrega gratuïta i hauran d’especificar el caràcter gratuït amb una
menció específica.
Càritas Diocesana de Girona farà una aportació econòmica i una aportació consistent en
aliments en espècies donats per empreses alimentàries, persones particulars i campanyes
específiques de recollida d’aliments en el marc del projecte; a més gestionarà el finançament
per part de les entitats promotores, i garantirà la direcció tècnica del projecte.
Les aportacions econòmiques es poden incrementar, si les necessitats de despeses de
funcionament del CDA ho requereixen, en la quantitat que estipuli cadascuna de les entitats
promotores i segons disponibilitat pressupostària.
Cinquè. COMPROMISOS DE L’ENTITAT GESTORA.
Càritas Diocesana de Girona es compromet a gestionar el projecte d’acord amb l’orientació
estratègica definida en aquest conveni i altres documents de treball acordats per les parts i
d’acord amb les especificacions que es pactin a cada municipi participant.
Càritas Diocesana de Girona, com a entitat gestora responsable del projecte, es compromet a
destinar les aportacions econòmiques de les entitats promotores al projecte objecte de
col·laboració, aportant els recursos necessaris per dur-lo a terme.
Càritas impulsarà l’acord entre les entitats promotores, convocarà les reunions de coordinació
necessàries, elaborarà el pressupost anual i la liquidació del pressupost.
Càritas Diocesana de Girona, establirà convenis de col·laboració amb ajuntaments, entitats
locals i altres entitats socials del territori. Aquests convenis vetllaran per a que els ajuntaments
participants facin efectiu el compromís de facilitar un local en condicions on ubicar el projecte i
assumeixin el cost de permís d’obertura, lloguer isubministraments, així com que assignin una
partida econòmica suficient pel projecte a nivell local per compra d’aliments necessaris.
Càritas Diocesana de Girona promourà que els ajuntaments i entitats del municipi articulin els
seus programes d’assistència alimentària per garantir que el Centre de Distribució d’Aliments
esdevé un instrument que millora la política global d’atenció social primària. A tal fi, es
mantindrà la coordinació amb Càritas per tal de vetllar per l’aplicació dels criteris recollits en el
reglament de règim intern del CDA.
Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
S’estableix una comissió de seguiment formada per representats de cada part signant d’aquest
conveni, que es reunirà amb caràcter ordinari 2 cops l’any i, amb caràcter extraordinari, cada
cop que una de les parts ho sol·liciti. La primera trobada tractarà sobre la presentació de la
memòria, la liquidació del pressupost de l’any anterior, la presentació del nou pressupost i la
signatura del conveni marc anual. La segona trobada es presentarà el seguiment anual del
projecte i la planificació del pressupost de l’any següent.
La comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i farà un seguiment del projecte
CDA i els punts de servei previstos o en funcionament.
Igualment es crearà una comissió local a cada municipi on s’implementi el projecte. La seva
composició i estructura, periodicitat de reunions i funcionament intern seran definits pels
ajuntaments i entitats locals participants.
Setè. JUSTIFICACIÓ, VERIFICACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS.
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JUSTIFICACIÓ. Càritas Diocesana de Girona haurà de presentar a Dipsalut i al Departament
de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya el compte justificatiu i les factures originals que
siguin necessaris en funció dels convenis de col·laboració i altres compromisos assumits amb
els ajuntaments, entitats locals i altres entitats socials del territori, que es descriuen en l’apartat
cinquè d’aquest conveni.
Càritas Diocesana de Girona posarà a disposició de les entitats signants del conveni un compte
justificatiu del total del cost del projecte.
VERIFICACIÓ I CONTROL. Els signants del present conveni es reserven la facultat de
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de
mostratge, l’acompliment de l’aportació, la qual des del seu inici té la consideració de finalista.
REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l’art. 37 de la Llei
38/2003, de 17 de desembre. General de subvencions i l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Girona.
Vuitè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
La vigència d’aquest conveni és fins al dia 31 de desembre de 2022 sens perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions del
mateix.
Novè. INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES.
Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni
de forma amistosa, mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió promotora.
En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, ambdues parts renuncien als seus furs
respectius, en cas que en tinguessin, i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la
ciutat de Girona.
I en prova de conformitat les parts intervinents signen aquest conveni, per quintuplicat
exemplar, en el lloc i data esmentat en l’encapçalament del mateix.

10. Expedient 2021/1843/G090500 – Proposta de modificació dels punts 1er i 3er
del Marc de Relacions Laborals del personal de Dipsalut.
La presidenta explica que es tracta d’una adaptació d’aquest text als Pressupostos de
l’Estat, que ja s’ha treballat amb la representació del personal i se sotmet ara al tràmit
d’aprovació final.
Seguidament, cedeix la paraula al senyor David Álvarez, cap dels Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització, qui explica resumidament als assistents els canvis:
-

Es modifica el permís de lactància, que passa de 9 a 12 setmanes.
Ja no es parla de “maternitat” o “paternitat”, sinó de permisos de la mare o
permisos del progenitor diferent de la mare.
També es fa una modificació relativa a la durara del gaudi de determinats
permisos, abans lligada a la comarca i que ara estarà lligada exclusivament a
la localitat.
Finalment, s’amplia la durada d’algun dels permisos quan el fet que en dóna
dret al gaudi té lloc fora de la localitat.

La presidenta sotmet la proposta a votació i tots els grups en voten favorablement.
Finalitzen les intervencions.
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La disposició final trigèsima setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (LGPE 2021), publicada al BOE
núm. 341 del 31 de desembre de 2020, modifica l’article 48 del Reial Decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TRLEBEP).
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme
proposen a aquesta Presidència, en data 12 de juliol de 2021 que el Consell Rector
acordi la modificació dels punts 1 i 3 del MRLD.
En aquest informe-proposta s’exposa que:
[...] En sessió del dia 17 de maig de 2021, la Mesa de negociació acorda elevar al Consell
Rector la modificació del Marc de Relacions Laborals del personal de Dipsalut (MRLD), en
els seus punts 1er i 3er, per tal d’incorporar les modificacions en les condicions dels
permisos del personal de Dipsalut, adequant el seu redactat a allò establert al TRLEBEP
en la seva modificació establerta al LGPE 2021.
Tanmateix, s’hi acorda incorporar al MRLD l’establiment dels dies 22 de maig i 24 i 31 de
desembre com a no hàbils per a les persones treballadores de Dipsalut, així com
l’establiment d’una jornada d’1 hora menys els dies 5 de gener (vigília de Reis), dijous
Sant de cada any, 23 d’abril (Sant Jordi) i 28 d’octubre (vigília de Sant Narcís).
Per tant, atès que, de conformitat amb el que estableixen els Estatus de l’Organisme
(article 10), correspon al Consell Rector, entre d’altres, aprovar la política de personal i els
convenis col·lectius i acords marc, es considera necessari que es proposi al Consell
Rector la modificació de l’apartat del Marc de relacions laborals esmentat anteriorment.[...]

A proposta de la Presidència, i d’acord amb les seves atribucions, el Consell Rector
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Modificar els punts 1er i 3er del Marc de relacions laborals del personal de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), en el sentit
següent:
a) El punt 1. Jornada laboral, passa a nomenar-se “1. Jornada i calendari laboral” i s’hi
afegeixen els següents ítems:
10.Els dies 22 de maig, festivitat de Santa Rita, patrona dels empleats de l’administració
local, i 24 i 31 de desembre, el personal de Dipsalut tindrà permís retribuït i no
recuperable, atès que les oficines de l’Organisme romandran tancades i aquestes tres
dates tindran la consideració de dies hàbils no laborables.
11.Els dies 5 de gener (vigília de Reis), dijous Sant de cada any, 23 d’abril (Sant Jordi) i
28 d’octubre (vigília de Sant Narcís), la jornada laboral del personal de l’Organisme
finalitzarà una hora abans de l’horari establert.
b) El punt 3. Permisos, passa de la redacció actual:
[...] 3. Permisos i llicències
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El personal pot absentar-se del lloc de treball per indisposició relacionada
amb el seu estat de salut durant un màxim anual de quatre dies naturals. En
qualsevol cas, la durada màxima d’aquesta indisposició serà de tres dies
naturals seguits. Sempre que sigui possible, el personal haurà de posar-se en
contacte amb els Serveis jurídics, econòmics i d’organització per a comunicar
l’absència.
Si s’escau, el quart dia consecutiu d’indisposició el personal haurà de tramitar
la baixa mèdica per incapacitat temporal. El personal haurà de fer arribar el
comunicat mèdic d’incapacitat als Serveis jurídics, econòmics i d’organització
en els tres primers dies de la baixa. En el cas de baixes prolongades, s’haurà
de presentar la confirmació quan s’escaigui.
El personal pot gaudir dels dies de permís o llicència que es recullen a
continuació. Complementàriament, s’aplicarà la legislació catalana de
desenvolupament, si s’escau.
- Permisos i llicències retribuïts i sense justificació: dies de lliure disposició.
El personal de Dipsalut, d’acord amb el que estableix l’EBEP, disposarà de 6
dies de permís per cada any, per assumptes personals o particulars, sense
justificació, retribuïts i justificats a la seva conveniència.
A més, en aplicació de la disposició addicional tretzena del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’estableixen dos dies addicionals de
permís en complir el sisè trienni, que s’incrementarà en un dia addicional per
cada trienni complert a partir del vuitè.
Els caps dels Serveis i la Gerència hauran d’autoritzar aquest permís de
manera prèvia i quedarà supeditat a les necessitats del servei.
El permís es podrà gaudir entre l’1 de gener de l’any corrent i el 31 de gener
de l’any següent.
- Permisos i llicències retribuïts i amb justificació.
a) Per la mort del cònjuge, parella de fet, fills, pares i sogres: 4 dies
laborables continuats
b) Per mort, intervenció quirúrgica, hospitalització o malaltia greu de germans
i altres familiars, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies
laborables continuats; si el succés requereix el desplaçament fora de les
comarques gironines de l’empleat/ada, 4 dies laborables continuats (*)
(*) En cas que les causes esmentades no provoquin un internament igual o
superior als dies indicats, només es concedirà permís pels dies justificats
d’internament.
c) Per intervenció quirúrgica o internament en centre hospitalari del cònjuge,
fills, pares, sogres, o persones amb les quals es convisqui: 3 dies
laborables continuats; si el succés es produeix fora de les comarques
gironines, 4 dies laborables continuats (*)
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(*) En cas que les causes esmentades no provoquin un internament igual o
superior als dies indicats, només es concedirà permís pels dies justificats
d’internament.
d) Per a l'empleat/ada que envidués i tingués al seu càrrec fills en edat
escolar o disminuïts psíquics o físics: 30 dies naturals
e) Per trasllat de domicili: d'1 a 4 dies naturals, en funció de la distància en
què es realitzi el trasllat i de les càrregues i circumstàncies familiars*
▪
▪
▪

Trasllat en un radi inferior als 5 kms.: 1 dia
Trasllat en un radi superior als 5 km. i inferior als 25 km.: 2 dies
Trasllat en un radi superior als 25 km.: 3 dies
(*) Aquest permís quedarà incrementat, en cadascun dels casos, en un dia
addicional si la unitat familiar és de més de dos membres.

f)

Per visita mèdica pròpia o de familiar de 1r grau: el temps indispensable

g) Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud i
avaluació en centres oficials quan coincideixin amb l’horari de treball, o a
oposicions per accés a l'administració pública: els dies durant els quals
tenen lloc
h) Per deures inexcusables* de caràcter públic o personal: el temps
indispensable per complir-los
(*) Es considera inexcusable el deure l’incompliment del qual por fer
incórrer en responsabilitat, que no pot ésser dut a terme mitjançant
representant i la imposició del qual està determinada i emparada per una
norma legal o per una decisió administrativa o judicial.
i)

Per exercir funcions sindicals, formació sindical i representació del
personal: el temps establert a la legislació vigent en aquesta matèria

j)

Per matrimoni o unió de fet, acreditada amb certificació de convivència o
d'empadronament: 15 dies naturals

k) Per assistència a noces de fills, pares o germans: 1 dia.
l)

Permís prenatal: Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del
lloc de treball per assistir a exàmens prenatals i tècniques de preparació al
part, durant el temps necessari per a dur-los a terme, amb la justificació
prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.
El personal que opta per l’adopció o l’acolliment permanent o pro adoptiu
té dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits
administratius requerits per l’administració competent (sessions
d’informació i preparació preceptives, realització d’informes psicològics i
socials previs a la
declaració d’idoneïtat…), fets a Catalunya, durant el temps necessari i amb
la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
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m) Per paternitat: 4 setmanes consecutives de suspensió contractual, que
s’hauran de gaudir des del dia del naixement, i fins 8 setmanes més que
podran gaudir-se o no de manera immediata a les anteriors. A més, el
progenitor que gaudeixi del període de maternitat podrà cedir fins a dues
setmanes més de suspensió per a paternitat.
El permís de paternitat és d’aplicació exclusiva al pare en parelles
heterosexuals, amb l’excepció de les famílies monoparentals que
expressament preveu la llei. En cas de parelles homosexuals, podrà
gaudir-ne (independentment del gènere) qui no gaudeixi del permís de
maternitat.
En cas que coincideixi en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de
paternitat i del permís recollit a l’apartat o), no varia la data d’inici del
còmput del permís per cura d’infants, que es manté en tot cas a partir de
l’acabament del permís de maternitat.
Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que
resta suspesa d’ofici fins l’acabament del permís.
En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acollida, cadascun
dels progenitors disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes que
s’ha de gaudir a temps complet de manera obligatòria i ininterrompuda
després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé la
decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acollida.
Juntament amb les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors
podran disposar d’un total de setze setmanes de gaudi voluntari que
hauran de gaudir de manera ininterrompuda dins dels 12 mesos següents
a la resolució judicial o la decisió administrativa esmentades. Cadascun
dels progenitors podrà gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes
sobre les setze totals, de tal manera que restaran a disposició de l’altre
progenitor les restants.
n) Per maternitat: 16 setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part
múltiple, a dues setmanes més per cada nadó a partir del segon. El permís
es distribueix a opció de la interessada, sempre que sis de les setmanes
de permís siguin immediatament posteriors al part. En el cas de mort de la
mare, l’altre progenitor/a pot fer ús de tot el permís o, si escau, de la part
que en resti.
1. Això no obstant, i sens perjudici de les sis setmanes immediatament
posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que
ambdós progenitors treballin, la mare pot optar perquè l’altre
progenitor/a, si s’escau,

gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de
descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el
de la mare, llevat que en el moment de fer-ho efectiu la incorporació
al treball de la mare impliqui risc per a la seva salut.
2. L’opció, exercida per la mare en iniciar-se un període de descans per
maternitat, a favor de l’altre progenitor/a per tal que gaudeixi d’una
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part del permís, pot ésser revocada per la mare si s’esdevenen fets
que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció (absència, malaltia,
accident de l’altre progenitor/a, o bé abandonament de la família,
violència de gènere o altres causes equivalents, llevat que aquests
darrers casos siguin imputables a la mare).
3. En el cas d’adopció o acolliment, pro adoptiu o permanent, de menors
fins a sis anys, el permís té una durada de setze setmanes
ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment
múltiple en dues setmanes més per nadó a partir del segon,
comptades (a elecció del personal) a partir de la decisió
administrativa o judicial d’acolliment o bé a partir de la resolució
judicial per la qual es constitueix l’adopció.
4. En el cas que els dos progenitors treballin, el permís s’ha de distribuir
a opció dels interessats, que poden gaudir-ne de manera simultània o
successiva, sempre en períodes ininterromputs. En els casos en què
gaudeixin simultàniament en períodes de descans, la suma dels
períodes no pot excedir les setze setmanes que estableix l’apartat
anterior o les que corresponguin en el cas d’adopció o acolliment
múltiple.
5. En els supòsits d’adopció internacional, si cal el desplaçament previ
dels pares al país d’origen de l’infant adoptat, el permís establert per
a cada cas en aquest apartat es pot iniciar fins a quatre setmanes
abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
6. En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol
motiu, hagin de romandre hospitalitzats després del part, el personal
té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de tres hores
diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. En aquests
supòsits, el permís de maternitat es pot computar, a instàncies de la
mare (o de l’altre progenitor/a, si és que manca la mare), a partir de la
data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres
sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
7. S’han de tenir en compte les necessitats especials del personal que
té fills amb discapacitació psíquica, física o sensorial, als quals s’ha
de garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que els permeti
conciliar els horaris dels centres d’educació especial, o altres centres
on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris dels propis
llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar. A
aquests efectes, el personal gaudeix de dues hores de flexibilitat
horària diària.

8. Es pot atorgar també al personal amb fills discapacitats un permís
retribuït per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb
finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o
d’atenció precoç on rebi el tractament l’infant, o bé per acompanyar-lo
si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
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9. La concessió de les reduccions o flexibilitzacions de jornada que
regula aquest article és incompatible amb el desenvolupament de
qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada,
durant l’horari que sigui objecte de la reducció.
10. En els casos en què la concessió de la llicència al personal, per raó
de comandament, afecti el rendiment del treball d’altres empleats,
s’han de prendre les mesures pertinents per a garantir la prestació
adequada del servei.
o) El personal amb un fill menor a nou mesos té dret a un permís d’absència
del treball per atendre’l durant una hora diària, que es pot dividir en dues
fraccions de mitja hora. Aquest permís es pot compactar a petició del
personal o bé per raons de necessitat del servei.
p) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat, amb dret al 80% o al 60% de
les retribucions, respectivament, en els supòsits següents:
▪
▪
▪

Per tenir cura d’un fill o filla menor a sis anys, sempre que se’n tingui
la guarda legal.
Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o
sensorial que no faci activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la
guarda legal.
Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior
al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser
autònom, o que requereixi dedicació o atenció especial.

q) En els casos justificats degudament, per incapacitat física, psíquica o
sensorial d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat,
també es pot demanar una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada
de treball, amb la reducció proporcional de les retribucions.
Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de les circumstàncies
concurrents en cada cas, també pot demanar reducció de la jornada de
treball el personal que té a càrrec directe un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que requereixi una dedicació especial. A aquests
efectes, la Presidència ha d’establir els criteris de concessió d’aquesta
reducció de jornada de treball.
r)

Permís per raó de violència de gènere sobre la dona, en els termes que
estableix la legislació vigent en la matèria. A més, les dones víctimes de
violència de gènere tenen dret a una reducció de jornada d’un terç o de la

meitat, amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, respectivament, per a
fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.
En tots els casos en què sigui possible, el personal haurà de comptar amb
l’autorització prèvia per absentar-se del lloc de treball. A aquests efectes,
ha
d’omplir el formulari d’autorització, que haurà de portar la signatura del cap
de servei i de la Gerència, i lliurar-lo als Serveis jurídics, econòmics i
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d’organització. En el cas de permisos justificats, el personal haurà
d’aportar els justificants corresponents quan es reincorpori al lloc de
treball.
El personal tindrà, a més, dret a demanar les excedències que
corresponguin segons la regulació a la l’EBEP i l’ET.
A efectes d’aquest marc de relacions i, en especial, del que disposa
aquest article, el personal que, en motiu de constituir parella de fet o
matrimoni, assumeixi les càrregues familiars dels descendents del
company o companya, tindran els mateixos drets que el personal amb fills
naturals o per adopció.[...]

A la següent redacció (es ressalten en negreta els canvis proposats):
3. Permisos i llicències

El personal pot absentar-se del lloc de treball per indisposició relacionada amb el seu
estat de salut durant un màxim anual de quatre dies naturals. En qualsevol cas, la
durada màxima d’aquesta indisposició serà de tres dies naturals seguits. Sempre que
sigui possible, el personal haurà de posar-se en contacte amb els Serveis jurídics,
econòmics i d’organització per a comunicar l’absència.
Si s’escau, el quart dia consecutiu d’indisposició el personal haurà de tramitar la baixa
mèdica per incapacitat temporal. El personal haurà de fer arribar el comunicat mèdic
d’incapacitat als Serveis jurídics, econòmics i d’organització en els tres primers dies de
la baixa. En el cas de baixes prolongades, s’haurà de presentar la confirmació quan
s’escaigui.
El personal pot gaudir dels dies de permís o llicència que es recullen a continuació.
Complementàriament, s’aplicarà la legislació catalana de desenvolupament, si s’escau.
-

Permisos i llicències retribuïts i sense justificació: dies de lliure disposició.
El personal de Dipsalut, d’acord amb el que estableix l’EBEP, disposarà de 6
dies de permís per cada any, per assumptes personals o particulars, sense
justificació, retribuïts i justificats a la seva conveniència.

A més, en aplicació de la disposició addicional tretzena del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’estableixen dos dies addicionals de
permís en complir el sisè trienni, que s’incrementarà en un dia addicional per
cada trienni complert a partir del vuitè.
Els caps dels Serveis i la Gerència hauran d’autoritzar aquest permís de
manera prèvia i quedarà supeditat a les necessitats del servei.
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El permís es podrà gaudir entre l’1 de gener de l’any corrent i el 31 de gener de
l’any següent.
-

Permisos i llicències retribuïts i amb justificació.
a) Per la mort del cònjuge, parella de fet, fills, pares i sogres: 4 dies laborables
continuats

b) Per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que requereixi de repòs
domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o
afinitat, 2 dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i 4
dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
c) Per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que requereixi de repòs
domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o
afinitat, 3 dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i 5
dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
d) Per a l'empleat/ada que envidués i tingués al seu càrrec fills en edat
escolar o disminuïts psíquics o físics: 30 dies naturals
e) Per trasllat de domicili: d'1 a 4 dies naturals, en funció de la distància en
què es realitzi el trasllat i de les càrregues i circumstàncies familiars*
▪ Trasllat en un radi inferior als 5 kms.: 1 dia
▪ Trasllat en un radi superior als 5 km. i inferior als 25 km.: 2 dies
▪ Trasllat en un radi superior als 25 km.: 3 dies
(*) Aquest permís quedarà incrementat, en cadascun dels casos, en un dia addicional si la
unitat familiar és de més de dos membres.

f) Per visita mèdica pròpia o de familiar de 1r grau: el temps indispensable
g) Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud i
avaluació en centres oficials quan coincideixin amb l’horari de treball, o
a oposicions per accés a l'administració pública: els dies durant els
quals tenen lloc
h) Per deures inexcusables* de caràcter públic o personal: el temps
indispensable per complir-los
(*) Es considera inexcusable el deure l’incompliment del qual por fer incórrer en
responsabilitat, que no pot ésser dut a terme mitjançant representant i la imposició del qual
està determinada i emparada per una norma legal o per una decisió administrativa o judicial.

i) Per exercir funcions sindicals, formació sindical i representació del
personal: el temps establert a la legislació vigent en aquesta matèria
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j) Per matrimoni o unió de fet, acreditada amb certificació de convivència o
d'empadronament: 15 dies naturals
k) Per assistència a noces de fills, pares o germans: 1 dia.
l) Permís prenatal: Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del
lloc de treball per assistir a exàmens prenatals i tècniques de preparació
al part, durant el temps necessari per a dur-los a terme, amb la
justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.
El personal que opta per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu
té dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits
administratius requerits per l’administració competent (sessions
d’informació i preparació preceptives, realització d’informes psicològics i
socials previs a la declaració d’idoneïtat…), fets a Catalunya, durant el
temps necessari i amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la
jornada de treball.
m) Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement,
guarda amb finalitat d’adopció, acollida o adopció d’un fill o filla:
tindrà una durada de 16 setmanes de les quals les 6 setmanes
immediates posteriors al fet causant seran en tot cas de descans
obligatori. Aquest permís s’ampliarà en 2 setmanes més, una per a
cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o
filla, i per cada fill i filla a partir del segon en el supòsit de
naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acollida
múltiples, a gaudir a partir de la data de naixement, de la decisió
administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o acollida, o de la
resolució judicial per la que es constitueixi l’adopció.
Aquest permís podrà distribuir-se lliurement per part del
progenitor que gaudeixi del mateix, sempre que les 6 primeres
setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la
data de naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitat
d’adopció o acollida o decisió judicial per la que es constitueixi
l’adopció.
En el cas de que ambdós/ues progenitors/es treballin i
transcorregudes les 6 primeres setmanes, el període de gaudi
d’aquest permís podrà portar-se a terme de manera interrompuda
dins dels 12 mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla,
o bé des de la resolució judicial per la que es constitueix l’adopció
o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció
o d’acollida. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a
cada període de gaudi, un preavís de, com a mínim, 15 dies i es
realitzarà per setmanes complertes.
En el cas de que s’opti pel gaudi del present permís amb
posterioritat a la setmana 16 del permís per naixement, si el
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progenitor que gaudeix d’aquest darrer permís hagués sol·licitat
l’acumulació del temps de lactància d’un fill menor de 12 mesos en
jornades complertes de l’apartat o), serà a la finalització d’aquell
període quan es donarà inici al còmput de les 10 setmanes
restants del permís del progenitor/a diferent de la mare biològica.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada complerta o a temps
parcial, quan les necessitats del servei ho permetin.
En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol
altra causa, el neonat hagi de romandre hospitalitzat a continuació
del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el neonat es
trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.
En el supòsit de mort del fill o filla, el període del permís no es
veurà reduït, excepte que, una vegada finalitzades les 6 setmanes
de descans obligatori es sol·liciti la reincorporació al lloc de
treball.
Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les 6 primeres
setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data de
naixement, es podrà participar als cursos de formació que
convoqui l’Administració.
El permís del progenitor diferent de la mare biològica, en cas de
parelles homosexuals, el podrà gaudir (independentment del
gènere) qui no gaudeixi del permís de maternitat.
En cas que coincideixi en la mateixa persona el dret a gaudir del permís
del progenitor diferent de la mare biològica i del permís recollit a
l’apartat o), no varia la data d’inici del còmput del permís per cura
d’infants, que es manté en tot cas a partir de l’acabament del permís de
maternitat.
Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que
resta suspesa d’ofici fins l’acabament del permís.
Tot allò no previst en cas d’adopció, guarda amb finalitats
d’adopció o acollida, es regirà pel previst a l’article 49.b) del Reial
Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
n) Per naixement per a la mare biològica: tindrà una durada de 16
setmanes de les quals les 6 setmanes immediates posteriors al
part seran en tot cas de descans obligatori. Aquest permís
s’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill
o filla, i per cada fill i filla a partir del segon en el supòsit de part
múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
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No obstant això, en cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà
fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que resti de permís.
En el cas de que ambdós/ues progenitors/es treballin i
transcorregudes les 6 primeres setmanes, el període de gaudi
d’aquest permís podrà portar-se a terme de manera interrompuda
dins dels 12 mesos a comptar des del naixement del fill o filla. En
el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de
gaudi, un preavís de, com a mínim, 15 dies i es realitzarà per
setmanes complertes.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada complerta o a temps
parcial, quan les necessitats del servei ho permetin.
En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol
altra causa, el/la neonat/a hagi de romandre hospitalitzat a
continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com
el/la neonat/a es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze
setmanes addicionals.
En el supòsit de mort del fill o filla, el període de duració del
permís no es veurà reduït, a menys que, una vegada finalitzades
les sis setmanes de descans obligatori, es sol·liciti la
reincorporació al lloc de treball.
Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les 6 primeres
setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data de
naixement, es podrà participar als cursos de formació que
convoqui l’Administració.
En el cas de persones treballadores amb fills/filles amb
discapacitat psíquica, física o sensorial, s’atendrà les següents
particularitats:
1.

S’han de tenir en compte les necessitats especials del personal que
té fills amb discapacitat psíquica, física o sensorial, als quals s’ha
de garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que els permeti
conciliar els horaris dels centres d’educació especial, o altres
centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris dels
propis llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili
familiar. A aquests efectes, el personal gaudeix de dues hores de
flexibilitat horària diària.

2. Es pot atorgar també al personal amb fills discapacitats un permís
retribuït per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb
finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o
d’atenció precoç on rebi el tractament l’infant, o bé per acompanyarlo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
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3. La concessió de les reduccions o flexibilitzacions de jornada que
regula aquest article és incompatible amb el desenvolupament de
qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada,
durant l’horari que sigui objecte de la reducció.
4. En els casos en què la concessió de la llicència al personal, per raó
de comandament, afecti el rendiment del treball d’altres empleats,
s’han de prendre les mesures pertinents per a garantir la prestació
adequada del servei.
o) El personal amb un fill menor a dotze mesos té dret a un permís
d’absència del treball per atendre’l durant una hora diària, que es pot
dividir en dues fraccions de mitja hora. Aquest permís es pot compactar
a petició del personal o bé per raons de necessitat del servei,
únicament es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per
naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de
la mare biològica respectiu i s’incrementarà proporcionalment en
els casos de part, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o
acollida múltiple.
p) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat, amb dret al 80% o al 60%
de les retribucions, respectivament, en els supòsits següents:
▪ Per tenir cura d’un fill o filla menor a sis anys, sempre que se’n
tingui la guarda legal.
▪ Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o
sensorial que no faci activitat retribuïda, sempre que se’n tingui
la guarda legal.
▪ Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució
reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de
dependència que li impedeixi ésser autònom, o que requereixi
dedicació o atenció especial.
q) En els casos justificats degudament, per incapacitat física, psíquica o
sensorial d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat,
també es pot demanar una reducció d’un terç o de la meitat de la
jornada de treball, amb la reducció proporcional de les retribucions.
Excepcionalment, i amb la valoració prèvia de les circumstàncies
concurrents en cada cas, també pot demanar reducció de la jornada de
treball el personal que té a càrrec directe un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que requereixi una dedicació especial. A aquests
efectes, la Presidència ha d’establir els criteris de concessió d’aquesta
reducció de jornada de treball.
r) Permís per raó de violència de gènere sobre la dona, en els termes que
estableix la legislació vigent en la matèria. A més, les dones víctimes de
violència de gènere tenen dret a una reducció de jornada d’un terç o de
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la meitat, amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, respectivament,
per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.
En tots els casos en què sigui possible, el personal haurà de comptar amb
l’autorització prèvia per absentar-se del lloc de treball. A aquests efectes, ha d’omplir el
formulari d’autorització, que haurà de portar la signatura del cap de servei i de la
Gerència, i lliurar-lo als Serveis jurídics, econòmics i d’organització. En el cas de
permisos justificats, el personal haurà d’aportar els justificants corresponents quan es
reincorpori al lloc de treball.
El personal tindrà, a més, dret a demanar les excedències que corresponguin segons
la regulació a la l’EBEP i l’ET.
A efectes d’aquest marc de relacions i, en especial, del que disposa aquest article, el
personal que, en motiu de constituir parella de fet o matrimoni, assumeixi les
càrregues familiars dels descendents del company o companya, tindran els mateixos
drets que el personal amb fills naturals o per adopció.
Segon. Notificar aquest acord a la representació del personal de Dipsalut, amb
indicació dels recursos corresponents.
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
D’acord amb l’article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, prèvia votació, els assistents ratifiquen, per unanimitat, la inclusió d’una
proposta en l’ordre del dia sobre la desestimació del recurs de reposició interposat per
la la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de
la Badia de Roses i el Baix Ter contra l’acord del Consell Rector d’11 de maig de 2021
d’aprovació del reintegrament parcial de la subvenció concedida a aquesta
Mancomunitat.
Seguidament la presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que aquesta
proposta està relacionada amb el reintegrament d’una subvenció, ja aprovat
prèviament pel Consell Rector, que s’origina arran del control financer de 2016, en el
qual s’observa que una part de les despeses que serveixen de justificació a la
subvenció no poden ser imputades a aquesta finalitat, atès que es tracta de despesa
laboral lligada a la paga extra i, per periodificació de la subvenció, implica una
duplicitat de la justificació. En aquest sentit, i un cop aprovat el reintegrament per part
del Consell Rector, Dipsalut va requerir a la Mancomunitat, la qual va interposar un
recurs de reposició. Aquesta proposta, a la vista del que ja deia l’informe de control
financer esmentat anteriorment i del que diu l’informe signat específicament per aquest
recurs per la Intervenció de l’Organisme, és de desestimació d’aquest recurs.
El vocal senyor Pere Casellas pregunta, no directament sobre la proposta, quin és el
grau de satisfacció de Dipsalut amb els serveis que presta la Mancomunitat.
La presidenta explica que tant el servei tècnic de la Mancomunitat com la col·laboració
que hi manté Dipsalut són molt bons i el grau de satisfacció amb el projecte és molt bo,
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atès que la suma dels serveis tècnics d’ambdues administracions, que tenen un
recorregut molt llarg, fa que el resultat sigui molt interessant. En tot cas, planteja que
una sessió futura es pot explicar als membres del Consell Rector de manera detallada
quina mena de serveis presta la Mancomunitat i quina és la naturalesa de la
col·laboració de Dipsalut amb aquesta entitat.
El vocal senyor Casellas mostra la seva conformitat amb aquesta iniciativa de la
presidenta.
La gerent apunta que, tenint en compte que hi ha hagut canvis en la composició del
Consell Rector, es poden anar presentant als nous assistents els diferents programes,
començant per aquest.
Sense que hi hagi més intervencions, i sotmès a votació aquest cop el contingut de la
proposta, s’aprova amb el vot favorable de tots els assistents.
Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per la la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre
de la Badia de Roses i Baix Ter contra l’acord del Consell Rector d’11 de maig de
2021 d’aprovació del reintegrament parcial de la subvenció concedida a aquesta
Mancomunitat.
Antecedents i fonaments de dret
El dia 22 de juliol de 2021, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització i la
gerent de Dipsalut han emès un informe on exposen que:
“El Consell Rector de Dipsalut, en data 3 de maig de 2016, va concedir una subvenció
de 83.594,22 € a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de
Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, d’ara en endavant Mancomunitat,
corresponent al 100% del cost de l’activitat subvencionada, que es va formalitzar
mitjançant conveni signat entre les parts en data 15 de juny de 2016, per al programa
de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del
Gironès i del Baix Empordà.
En data 12 de desembre de 2018 la Intervenció General va notificar a la Mancomunitat
l’inici dels treballs de control financer de la subvenció citada en el paràgraf anterior,
actuació inclosa en el Pla anual de control financer 2019 aprovat en data 27 de febrer
del 2019, i donat compte a la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió de data 19 de
març del 2019. La carta especificava quina era la documentació que havia de preparar
el beneficiari per tal que es pogués realitzar els treballs de control financer de
subvencions.
Una vegada revisada la documentació es va concloure que a la relació de despeses
del compte justificatiu s’incloïen les nòmines de les pagues extres de desembre de
2016 de 6 treballadors per import de 3.425,30 €, els justificants de les quals no es van
presentar en el moment de la justificació, d’acord amb el previst en el pacte cinquè del
conveni, ni s’haguessin pogut acreditar donat que el termini màxim per justificar era el
04/12/2016 i aquestes despeses encara no s’havien meritat.
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De les comprovacions realitzades i de la documentació presentada pel beneficiari, en
data 17 d’octubre de 2019 l’òrgan Interventor va signar un informe provisional de
control financer de subvencions, el qual va incloure la revisió de la subvenció de la
Mancomunitat, amb resultat de reintegrament parcial de 3.425,30 €. Aquest informe es
va notificar a l’Organisme Autònom de Salut Pública DIPSALUT perquè si ho estimava
convenient presentés al·legacions en el termini de 15 dies hàbils. Transcorregut
aquest termini sense que el DIPSALUT presentés al·legacions, es va signar l’informe
definitiu en data 19 de desembre de 2019, i es va enviar notificació del resultat dels
treballs al beneficiari.
El Consell Rector del Dipsalut en sessió de 6 d’octubre de 2020 va aprovar l’inici del
procediment de reintegrament parcial de la subvenció de la Mancomunitat, concedint
un període de 15 dies perquè el beneficiari presentés les al·legacions que considerés
oportunes, i li va notificar en data 15 d’octubre de 2020.Transcorregut aquest termini
sense que el beneficiari presentés al·legacions, el Consell Rector, en sessió de 11 de
maig de 2021, va aprovar en ferm el reintegrament parcial de la subvenció amb els
corresponents interessos de demora, i va notificar-lo al beneficiari.
En data 14 de juny de 2021, el beneficiar va presentar un recurs de reposició contra el
citat acord, sol·licitant que es deixi sense efecte el reintegrament parcial i es mantingui
la quantitat aprovada, ja justificada, acreditada i cobrada, per import total de 80.428,11
€ en base als següents arguments:
- Que l’acord del Consell Rector de Dipsalut, de data 3 de maig de 2016, pel qual
s’atorgava aquesta subvenció, establia a l’apartat Primer que el període
subvencionable era l’any 2016, i per tant, es correspon al període de despeses d’1 de
gener al 31 d’octubre. Així mateix, en l’apartat Cinquè, de l’acord diu que “es
consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost
de despeses presentat en el moment de la sol·licitud, i que s’hagin meritat durant el
termini previst en l’objecte del conveni, encara que no hagin estat efectivament
pagades abans de l’acabament del període de justificació”.
- Que el motiu exposat en la proposta de minoració es basa en que “no es consideren
subvencionables les despeses corresponents a les pagues extres de desembre de
l’any 2016 dels sis treballadors atès que no s’han presentat en el moment de
justificació i tampoc s’haguessin pogut meritar a la data de justificació fixada en
l’acord de concessió i en el conveni”.
- Que les despeses justificades per la paga extra de desembre ja estaven incloses en
el pressupost presentat, conjuntament amb la petició de subvenció del programa de
control de simúlids 2016, donat que es corresponen al període de juliol a octubre.
- Que, en el moment de la justificació, no es disposava dels documents acreditatius
corresponents a les pagues dobles de desembre, donat que encara no havia finalitzat
el mes en qüestió. Juntament amb el recurs de reposició, la Mancomunitat
acompanyen la liquidació de les pagues extraordinàries.
En relació al contingut d’aquest recurs, el vice-interventor de la Diputació de Girona, en
data 14 de juliol de 2021, va emetre el següent informe:
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“D’acord amb el previst en el pacte cinquè del conveni, la modalitat de justificació era
la presentació del compte justificatiu, amb una relació classificada de les despeses de
l’activitat, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data
d’emissió de la factura, acompanyat de totes les factures originals o fotocòpies
compulsades incorporades a la relació de despeses. D’acord amb l’article 30.2 de la
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS), la presentació del compte justificatiu
constitueix un acte obligatori del beneficiari, en el qual s'han d'incloure, sota
responsabilitat del beneficiari, els justificants de despesa o qualsevol altre document
amb validesa jurídica que permetin acreditar el compliment de l'objecte de la
subvenció pública.
En data 5 de desembre de 2016 la Mancomunitat va presentar el compte justificatiu
amb una relació de despeses per import de 80.428,11 € en concepte de material
tècnic, nòmines i seguretat social dels mesos de maig a octubre de 2016, i pagues
dobles de juny i desembre de 2016. Així mateix va adjuntar totes les factures i nòmines
relacionades en el compte justificatiu excepte les corresponents a les pagues dobles
de desembre de 2016, perquè d’acord amb el què detalla el beneficiari en les
al·legacions “en el moment de la justificació, no es disposava dels documents
acreditatius corresponents a les pagues dobles de desembre, donat que encara no
havia finalitzat el mes en qüestió”.
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el seu
corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de
presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada material o
de fet, la seva modificació un cop presentat. En el moment de presentació del compte
justificatiu, el beneficiari va relacionar, entre d’altres, les nòmines corresponents a les
pagues dobles de desembre de 2016, si bé no les va poder adjuntar perquè no s’havia
produït la seva exigibilitat, i per tant no disposava dels documents acreditatius.
D’acord amb l’article 31.1 de la LGS es consideren despeses subvencionables
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat
subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert
per les diferents bases reguladores de les subvencions. El conveni regulador de la
subvenció, si bé no determinava de forma expressa el període subvencionable de
l’actuació, sí que establia en el seu pacte cinquè el termini màxim per acreditar les
despeses i justificar la subvenció, inicialment el 4 de novembre de 2016 prorrogat fins
el 4 de desembre de 2016, i establia que les despeses subvencionables eren les
incloses i declarades en el pressupost de despeses presentat en el moment de la
sol·licitud, on hi figurava també que la data de l’activitat subvencionada comprenia el
període d’abril a octubre de 2016.
D’acord amb l’article 92 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, s'entén incomplerta l'obligació de
justificar quan l'Administració, en els seus actuacions de comprovació o control
financer, detectés que en la justificació realitzada pel beneficiari s'haguessin inclòs
despeses que no responguessin a l'activitat subvencionada, que no haguessin suposat
un cost susceptible de subvenció, que haguessin estat ja finançades per altres
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subvencions o recursos, o que s'haguessin justificat mitjançant documents que no
reflectissin la realitat de les operacions.
Conclusions
Per l’exposat, es proposa la desestimació del recurs de reposició presentat per la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la
Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A, contra l’acord del Consell Rector de
data 11 de maig de 2021 sobre la resolució del procediment de reintegrament parcial
de la subvenció exclosa de concurrència pública, per dur a terme el control i gestió
derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines.” “
D’acord amb els antecedents exposats, i a la vista de les competències que l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Desestimar el recurs de reposició presentat per la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, amb
CIF P1700024A, contra l’acord del Consell Rector, de data 11 de maig de 2021, sobre
la resolució del procediment de reintegrament parcial de la subvenció exclosa de
concurrència pública, per dur a terme el control i gestió derivats de la presència de
simúlids a les comarques gironines, per un import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc
euros amb trenta cèntims (3.425,30 €), amb la inclusió dels interessos de demora per
import de quatre-cents noranta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (494,78 €), el
que donava un total a reintegrar a favor de Dipsalut de tres mil nou-cents vint euros
amb vuit cèntims (3.920,08 €), prenent com a motivació el contingut de l’informe emès
pel vice-interventor de la Diputació de Girona de data 14 de juliol de 2021.
Segon. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei
de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter.
Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona als efectes corresponents.
12. Torn obert de paraules
No hi ha més intervencions.

La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

