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Secretaria
Exp. 2021/2067/A010101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 2 de novembre de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/11
Ordinària
2 de novembre de 2021
De les 13:00 a les 14:05 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 i Batalla
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell
Jaume Dulsat i Rodríguez
Marta Guillaumes i Pibernat
Maria Àngels Planas i Crous
Josep Sala i Leal
Gisela Saladich i Parés

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Excusa la seva absència el vocal senyor Josep Maria Piferrer i Puig.
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Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/10,
del dia 5 d’octubre, ordinària

2.

Informacions de Govern

3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

4.

Expedient 2021/2056/D030101 – Proposta d’aprovació del Programa anual
d’actuació (PAA) del Catàleg de Serveis 2022

5.

Expedient 2021/2041/D030101 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022 (anualitat 2022)

6.

Expedient 2021/1129/D050601 – Proposta de rectificació d’un error aritmètic
i d’aprovació del text refós definitiu de l’acord del Consell Rector
d’adjudicació del Servei Local de Teleassistència a les comarques
gironines

7.

Expedient 2021/2057/D030102 – Proposta d'adhesió a la Declaració sobre la
interdependència entre salut i natura a Catalunya

8.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

9.

Torn obert de paraules
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Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/10, del
dia 5 d’octubre, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/10,
ordinària, del dia 5 d’octubre de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta informa els assistents de la reunió mantinguda amb la delegació
territorial de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de trobar un encaix a les dades
que ara per ara analitza l’[O]bservatori, per tal de poder creuar-les, atès que els
indicadors en els quals es centra van resultar d’un procés de participació i disposar
d’aquestes dades és necessari en aquest punt.
D’altra banda, la presidenta informa que la vicepresidenta segona, senyora Maria
Teresa Brunsó, com ja va avançar ella mateixa en la darrera Comissió Informativa de
la Diputació, va participar en la Taula de Violència Masclista i que, en aquest sentit, al
final d’aquest punt li cedirà la paraula perquè sigui ella mateixa qui n’informi els
assistents.
També informa que la gerent i ella mateixa es van reunir amb representants de la
Fundació La Marató de TV3 atès que enguany estarà dedicada a la salut mental i, atès
que Dipsalut treballa a fons en matèria de salut emocional, especialment en la vessant
preventiva, l’Organisme tenia especial interès a conèixer com s’enfocarà enguany “La
Marató” i a explicar-los quins dels programes del Catàleg de serveis de l’Organisme hi
estan relacionats.
Seguidament informa de la visita, junt amb la vicepresidenta segona i la gerent, a la
Fundació Suport atès que volien explicar a l’Organisme la seva reorientació: durant
molts anys ha fet una funció tutelar, molt important en el món social, i normativament
ara les entitats passen d’aquesta funció a un concepte d’acompanyament; per això en
la visita van explicar de primera mà a Dipsalut els projectes centrats en aquest
replantejament de la Fundació. D’altra banda, la presidenta comenta que s’està
pendent a les futures convocatòries dels fons europeus anunciades: encapçalats per la
diputada senyora Montserrat Mindan, responsable de Projectes Europeus, diversos
diputats van assistir a una reunió amb departaments de la Generalitat en què es van
plantejar diverses de les convocatòries que estan previstes, algunes d’elles
relacionades amb l’àmbit social i, concretament, amb la teleassistència.
La presidenta informa que Dipsalut està, per tant, analitzant aquesta informació i
preparant-se per quan s’obrin les convocatòries, atès que, tot i que els processos de
canvi tecnològic i d’ampliació i universalització del servei ja s’han portat a terme, aques
fons europeus ens permetrien arribar molt més enllà i fer efectius tant el canvi
tecnològic com la universalitat del servei més ràpidament. Ara per ara l’anàlisi se
centra en com preparar-nos per a les convocatòries, atès que no hi ha més informació
que les fitxes de departaments, i no s’han fet encara públics ni tan sols esborranys.
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Finalment, la presidenta cedeix la paraula a la vicepresidenta segona, senyora Brunsó,
qui explica que en la reunió de la Taula contra la Violència Masclista bàsicament es va
abordar tenir dos protocols actius: un protocol d’actuació davant dels feminicides i un
altre protocol marc d’intervenció coordinada contra la violència masclista. Estan
previstes reunions fins al gener o febrer de 2022 amb tots els agents implicats del
sector, també de l’àmbit polític i dels ens locals, per tal d’enllestir-los i fer-los ja
operatius. Pel que fa a la visita a la Fundació Suport, explica que el canvi està obligat
per una ordre de les Nacions Unides, des del mes de setembre, i que ara enlloc
d’aquesta funció tutelar faran acompanyament o assistència: això implica que s’atenen
les persones més dignament, perquè no implica una tutela en què es decideix per
elles, sinó que se les assisteix.
3.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

S’informa dels Decrets de la Presidència corresponents al mes de setembre de 2021,
numerats del 403 al 462.
Núm.

Data
aprovació

Unitat

403

01/09/2021 Contractació

404

01/09/2021 Subvencions

405

01/09/2021 Subvencions

406

01/09/2021 Subvencions

407

01/09/2021

Gestió
econòmica

Expedient/s

Resum

Convalidar la despesa corresponent
a la factura del servei de
manteniment de desfibril·ladors entre
2021/1437/D050600
l’1/5/21 i el 8/6/21, de 17.930,19 €,
IVA inclòs, emesa per Bestwind
Solutions SL
Concedir a l’Ajuntament de Fornells
de la Selva subvenció per instal·lar
filtres i vàlvules antiretorns en el
2021/1864/X020302 sistema d'aigua calenta i freda
sanitària de diferents equipaments,
per reduir el risc de transmissió de
legionel.la, per import de 9.133,46 €
Concedir a l’Ajuntament de la Cellera
de Ter subvenció per eliminar sostre
de fibrociment de fàbrica sense
2021/1895/X020302
generar partícules d'amiant a l'aire,
mitjançant empresa autoritzada, per
import de 20.000,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Vidreres
subvenció per instal·lar filtres en el
sistema d'aigua freda sanitària de
diferents equipaments, i adequar la
2021/1897/X020302
instal·lació d'aigua calenta i freda
sanitària de l'escola Sant Iscle nova
per reduir el risc de transmissió de
legionel.la, per import de 3.017,29 €
Aprovar el compte justificatiu núm.
J/2021/8 i la reposició de fons per
2021/1911/F0208800
import de 958,16 € de la bestreta de
caixa fixa 1 (Despeses Corrents)
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Núm.

408

409

410

411

412

413

414

ESTAT
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Data
aprovació

Unitat

Expedient/s

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Aprovar l’expedient de modificació de
crèdit 2IR 3/2021 d’incorporació de
romanents de crèdit del pressupost
Gestió
01/09/2021
2021/1834/F010400 de l’exercici 2020, per import total de
econòmica
94.291,25 €, que es finançarà amb
romanent de tresoreria per a
despeses generals
Modificar l’import de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de
Susqueda per finançar despeses
d'instal·lació de telecontrol o
01/09/2021 Subvencions 2021/1383/X020302
autoanalitzador per a la zona
d’abastament ZS Susqueda - Veïnat
del Coll i minorar-lo de 20.000,00 € a
19.999,99 €
Aprovar la pròrroga de dos anys del
contracte de formació en l’ús del
desfibril·ladors (DEA) adjudicat a
Cardiosos Global Prevención
01/09/2021 Contractació 2018/2328/D050604 Formación SL, del 27/12/21 al
26/12/23, i la modificació del
contracte per un import de 4.620,50
€, IVA exempt, pel mateix termini que
la durada de la pròrroga
Adjudicar a Bismart Business
Intelligence Specialist Services SL el
contracte menor del servei de revisió
d’índexs social, ambiental, de salut i
07/09/2021 Contractació 2021/1898/D050602
compost, per import màxim de
10.466,50 €, i nomenar-ne
responsable Xavier Perafita Basart,
tècnic de l’Observatori
Concedir a l’Ajuntament de Quart
subvenció per instal·lar un
07/09/2021 Subvencions 2021/1879/X020302 dosificador automàtic de clor i ph a la
piscina, per millorar la qualitat de
l'aigua, per import de 6.974,60 €
Aprovar l’expedient de modificació de
crèdits 2TC 4/2021 mitjançant
Gestió
08/09/2021
2021/1920/F010400 transferència entre aplicacions de la
econòmica
mateixa àrea de despesa d'import
153.000,00 €
Aprovar l’import de l’ajuda social de
Recursos
08/09/2021
2021/1884/G080100 salut per 250,00 € al senyor David
Humans
Ferrando Juanals

415

08/09/2021

Recursos
Humans

Aprovar l’import de l’ajuda social de
2021/1883/G080100 salut per 200,00 € a la senyora Ester
Ruiz de Morales Casademont

416

08/09/2021

Recursos
Humans

Aprovar l’import de l’ajuda social de
2021/1882/G080100 salut per235,50 € a la senyora Sònia
Méndez Carrasco
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Núm.

Data
aprovació

417

08/09/2021

418

14/09/2021

419

14/09/2021

420

15/09/2021

421

17/09/2021

422

20/09/2021

423

20/09/2021

Unitat

Expedient/s

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Aprovar l’import de l’ajuda social de
2021/1881/G080100 salut per 250,00 € a la senyora Maria
Teresa Servià Pericay
Proposar l’aprovació de la
classificació final de les proposicions
admeses, atenent als criteris de
valoració de les ofertes establerts a
Contractació 2021/1129/D050601
la clàusula 15 del PCAP, i considerar
com a més avantatjosa l’oferta
presentada per l’empresa Televida
Servicios Sociosanitarios SLU
Aprovar la gratificació per serveis
extraordinaris prestats durant el mes
de gener de 2021, fora de la jornada
Recursos
2021/263/G040200 laboral habitual, per l’empleada María
Humans
García Vautier, per import de 323,63
€, corresponent a 12,5 hores en dies
no laborables (subgrup A2)
Derogar el Pla de prestació de servei
de les persones treballadores durant
la pandèmia per COVID-19,
Recursos
mantenint en vigor les mesures
2020/537/G040200
Humans
previstes al Pla d’actuació per a la
reincorporació a l’activitat post
COVID-19, aprovat per Decret de
Presidència de 30/10/20
Iniciar i aprovar l’expedient del
contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA) i dels serveis
Contractació 2021/1950/J020101 associats de manteniment i formació
de l’ACM i del CCDL, l'objecte del
qual és l’adquisició de 40 unitats del
Lot 1 i 95 unitats del Lot 2 per import
màxim 336.591,75 €, IVA inclòs
Modificar la denominació de
l’aplicació pressupostària de despesa
del Pressupost per a l’exercici 2022,
Gestió
2020/1834/F010200 amb codificació 1/3110/48900,
econòmica
canviant “A l'IDIBGI - Incentivació
recerca PostMir” per “A l'IDIBGI Incentivació recerca”
Concedir a la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei
de Control de Mosquits de la Badia
de Roses i el Baix Ter subvenció de
Subvencions 2021/1862/X020203
caràcter directe per interès públic per
la compra de l’ingredient actiu pel
control dels mosquits en els
arrossars, per import de 19.900,00 €
Recursos
Humans
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424

20/09/2021 Contractació

2021/997/D050601

425

20/09/2021 Subvencions

2021/913/X020202

426

20/09/2021 Subvencions

2021/1922/X020302

427

20/09/2021 Subvencions

2021/613/X020202

428

20/09/2021 Contractació

2021/1753/D050410

429

21/09/2021 Contractació

2021/1950/J020101

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Adjudicar el contracte del servei de
dinamitzacions dels Parcs de Salut i
de les Xarxes d’Itineraris Saludables
a: Lot 1 (Alt Empordà) - Joan Carles
Mora Torrent / Lot 2 (Baix Empordà) Estela Gómez Ramos / Lot 3
(Cerdanya) - Consell Esportiu de la
Cerdanya / Lot 4 (Garrotxa) - Edat3
SCCL / Lot 6 (Ripollès) Entrenaments Funcionals SL / Lot 7
(La Selva) - Tot Oci, Educació, Lleure
i Esport SL / Lot 8 (Pla de l'Estany) Consell Esportiu del Pla de l’Estany, i
declarar desert el lot 5 (Gironès)
Concedir bestreta de 14.110,00 €
sol·licitada pel Consorci de Benestar
Social del Ripollès per al finançament
del projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23
(Actuacions 2021-23 davant la nova
normalitat), corresponent al 33,33%
de l’import atorgat (42.330,00 €).
Concedir a l’Ajuntament de Flaçà
subvenció per adequar les
instal·lacions d'aigua calenta i freda
sanitària del Polivalent, per passar la
instal·lació d'alt risc a baix risc i
reduir el risc de transmissió de
legionel.la, per import de 5.359,71 €
Modificar l’import de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Riells i
Viabrea per finançar despeses en
matèria de condicions i estils de vida
a ajuntaments, i minorar-lo de
4.486,39 € a 732,38 €
Aprovar el contracte derivat de
l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica del sistema
d’adquisició centralitzada de l’ACM
adjudicat a Endesa Energia SAU, per
import màxim anual de 22.385,00 €,
IVA i altres impostos inclosos, amb
un termini de vigència inicial d’un
any, de l’1/1/22 al 31/12/22
Rectificar error material en l’annex de
característiques i condicions
tècniques del subministrament
aprovat per Decret en data 17/09/21,
indicant "Desfibril·lador Samaritan
PAD 350P semi automàtic" on diu
"Desfibril·lador Samaritan PAD 360P
automàtic"
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Data
aprovació

Unitat

Expedient/s

430

22/09/2021 Subvencions

2021/900/X020202

431

22/09/2021 Subvencions

2021/949/X020202

432

22/09/2021 Subvencions

2021/950/X020202

433

22/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

2021/1971/H030600

434

22/09/2021 Subvencions

2021/1107/X020203

435

24/09/2021

Gestió
econòmica

2021/208/J010600

436

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

2021/1978/H030600

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Concedir bestreta de 52.120,51 €
sol·licitada pel Consell Comarcal de
la Selva per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23
(Dinàmiques participatives per a
l’abordatge dels condicionants
socials de la salut de les persones i
les famílies en situació de
vulnerabilitat), corresponent al
33,33% de l’import atorgat
(156.361,52 €)
Concedir bestreta de 21.854,83 €
sol·licitada per l’Ajuntament de Lloret
de Mar per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23
(Centre de dia per a joves sense llar i
ptt's i espai de salut jove),
corresponent al 33,33% de l’import
atorgat (65.564,50 €)
Concedir bestreta de 13.333,33 €
sol·licitada per Fundació APIP-ACAM
per al finançament del projecte inclòs
dins el programa Benestar i
Comunitat 2020-23 (Reforçar
l’atenció a l’Alt Empordà per a dones
amb/sense fills/es a càrrec, en
situació de vulnerabilitat i entorns de
prostitució), corresponent al 33,33%
de l’import atorgat (40.000,00€)
Presentar al Consorci AOC sol·licitud
de renovació del certificat personal
d’identificació T-CAT a nom de la
senyora Elisabet Esteva de Anzizu,
tècnica de salut pública
Concedir a l’Ajuntament de Banyoles
subvenció de caràcter directe per
interès públic pel servei de vigilància,
salvament i socorrisme de la zona de
bany de la Caseta de Fusta a
l'Estany, per import de 4.400,00 €
Aprovar la regularització del valor
comptable dels béns i drets inclosos
en l’inventari jurídic de l’Organisme
Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
nom de la senyora Cristina
Esparraguera, tècnica de salut
pública del Servei de Salut Ambiental
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Data
aprovació

Unitat

437

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

438

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

439

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

440

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

441

24/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

442

27/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

443

27/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

444

27/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

445

27/09/2021

Gestió doc. i
arxiu

446

28/09/2021

Gestió
econòmica

Expedient/s

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
2021/1982/H030600
nom de la senyora Imma Vilà, tècnica
de salut pública del Servei de Salut
Ambiental
Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
2021/1981/H030600
nom de la senyora Marta Vallmajó,
tècnica de salut pública del Servei de
Salut Ambiental
Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
2021/1980/H030600
nom de la senyora Vanessa
Sánchez, tècnica de salut pública del
Servei de Salut Ambiental
Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
2021/1977/H030600
nom de la senyora Laura Arjona,
tècnica de salut pública del Servei de
Salut Ambiental
Presentar davant del Consorci AOC
sol·licitud de renovació del certificat
personal d’identificació T-CAT P a
2021/1979/H030600
nom del senyor Antoni Mulero, tècnic
de salut pública del Servei de Salut
Ambiental
Presentar al Consorci AOC sol·licitud
de renovació del certificat personal
2021/1989/H030600
d’identificació T-CAT a nom del
senyor David Ferrando, cap de servei
Presentar al Consorci AOC sol·licitud
de renovació del certificat personal
2021/1990/H030600 d’identificació T-CAT a nom de la
senyora Pilar Castro, tècnica de salut
pública
Presentar al Consorci AOC sol·licitud
de renovació del certificat personal
2021/1991/H030600
d’identificació T-CAT a nom de la
senyora Sònia Méndez, tècnica
Presentar al Consorci AOC sol·licitud
de renovació del certificat personal
2021/1992/H030600
d’identificació T-CAT a nom del
senyor Antoni Fernàndez, tècnic
Aprovar la reposició de fons de
541,10 € (Compte justificatiu
2021/1936/F0208800
J/2021/9) de la bestreta de caixa fixa
1 (Despeses corrents)
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Data
aprovació

Unitat

Expedient/s

447

28/09/2021 Subvencions

2021/863/X020202
2021/889/X020202
2021/971/X020202

448

28/09/2021 Subvencions

2021/896/X020202

449

28/09/2021 Subvencions

2021/942/X020202

450

29/09/2021 Subvencions

2021/707/X020202

451

29/09/2021 Subvencions

2021/714/X020202

452

29/09/2021 Subvencions

2021/787/X020202

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Concedir bestreta d'import total
68.175,42 € sol·licitada per Fundació
Servei Gironí de Pedagogia Social
per al finançament dels diferents
projectes inclosos dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23,
corresponents al 33,33% de l'import
total atorgat (204.526,25 €)
Concedir la bestreta de 13.633,33 €
sol·licitada per la Fundació Privada
Montilivi per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23 (Fem
Xarxa - Intervenció comunitària
persones amb discapacitat),
corresponent al 33,33% de l’import
atorgat (40.900,00 €)
Concedir bestreta de 66.000,00 €
sol·licitada pel Consell Comarcal del
Baix Empordà per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23 (Baix
Empordà, comunitat inclusiva),
corresponent al 33,33% de l’import
atorgat (198.000,00€)
Concedir bestreta de 47.073,07 €
sol·licitada pel Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23 (L'Alt
Empordà, una comarca inclusiva,
amb salut i sostenible), corresponent
al 33,33% de l’import atorgat
(141.219,20 €)
Concedir bestreta de 20.665,00 €
sol·licitada pel Consorci d'Acció
Social de la Garrotxa per al
finançament del projecte inclòs dins
el programa Benestar i Comunitat
2020-23 (Comunitats amb vida),
corresponent al 33,33% de l’import
atorgat (61.995,00 €)
Concedir bestreta de 25.737,00 €
sol·licitada pel Consell Comarcal del
Pla de l'Estany per al finançament del
projecte inclòs dins el programa
Benestar i Comunitat 2020-23
(Promovent el benestar per a les
famílies vulnerables del Pla de
l'Estany - Convocatòria 2020-2023),
corresponent al 33,33% de l’import
atorgat (77.211,00 €)
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Data
aprovació

Unitat

Expedient/s

453

29/09/2021 Subvencions

2021/788/X020202

454

29/09/2021 Contractació

2021/1437/D050600

455

29/09/2021 Subvencions

2021/873/X020202

456

29/09/2021 Contractació

2021/1984/D050602

457

29/09/2021 Contractació

2021/1888/D050602

458

30/09/2021 Contractació

2021/1950/J020101

APROVAT
25/01/2022 10:54

Resum

Concedir bestreta de 54.638,06 €
sol·licitada pel Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt per al
finançament del projecte inclòs dins
el programa Benestar i Comunitat
2020-23 (Fem Xarxa! L'acció
comunitària a la comarca del
Gironès), corresponent al 33,33% de
l’import atorgat (163.914,19 €)
Convalidar la despesa corresponent
a la factura del servei de
manteniment de desfibril·ladors del
9/06/21 al 20/07/21, per import total
17.939,77 €, IVA inclòs, emesa per
Bestwind Solutions SL
Concedir bestreta de 43.000,00 €
sol·licitada per l’Ajuntament d'Olot
per al finançament del projecte inclòs
dins el programa Benestar i
Comunitat 2020-23 (La importància
de la inclusió digital en la recerca de
feina), corresponent al 33,33% de
l’import atorgat (129.000,00 €)
Adjudicar el contracte menor de
serveis a l’empresa ROG Qualitat
Alimentària SL per a elaborar el cens
dels establiments minoristes
d’alimentació i restauració de
diversos municipis, per import màxim
de 8.470,00 €, i nomenar-ne com a
responsable Xavier del Acebo Peña,
cap del Servei de Salut Ambiental
Adjudicar el contracte menor de
serveis a l’empresa Seguretat
Alimentària i Seguretat de l’Aigua
SLU per a elaborar el cens dels
establiments minoristes d’alimentació
i restauració de diversos municipis,
per import màxim de 8.470,00 €, i
nomenar-ne com a responsable
Xavier del Acebo Peña, cap del
Servei de Salut Ambiental
Aprovar el desistiment de l’expedient
del contracte derivat de l’acord marc
de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA) i dels serveis
associats de manteniment i formació,
destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.03) de l’ACM i
del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL)
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aprovació

Unitat

Expedient/s

Resum

30/09/2021 Subvencions

2021/910/X020202
2021/916/X020202
2021/968/X020202
2021/906/X020202
2021/924/X020202
201/925/X020202
2021/948/X020202

Concedir bestreta d'import total
265.402,19 € sol·licitada per Càritas
Diocesana de Girona per al
finançament dels diferents projectes
inclosos dins el programa Benestar i
Comunitat 2020-23, corresponents al
33,33% de l'import total atorgat
(199.559,88 €)

30/09/2021 Subvencions

2021/837/X020202
2021/844/X020202
2021/847/X020202
2021/849/X020202
2021/877/X020202
2021/879/X020202
2021/880/X020202
2021/941/X020202

Concedir bestreta d'import total
265.402,19 € sol·licitada per Cruz
Roja Española per al finançament
dels diferents projectes inclosos dins
el programa Benestar i Comunitat
2020-23, corresponents al 33,33% de
l'import total atorgat (796.161,59 €)

461

30/09/2021 Contractació

2021/1935/D050601

462

30/09/2021 Contractació

2020/1819/D050601

4.

APROVAT
25/01/2022 10:54

Aprovar i iniciar l’expedient de
contractació del servei de
dinamització del programa “Parcs
Urbans i Xarxes d’Itineraris
Saludables” de la comarca del
Gironès, declarar que la forma
d’adjudicació escollida per a
seleccionar el contractista és el
procediment obert i aprovar el plec
de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte,
amb pressupost base de licitació de
79.569,60 €, IVA inclòs
Modificar la imputació pressupostària
aprovada inicialment del contracte de
gestió integral del manteniment i la
vigilància dels desfibril·ladors
adjudicat a Optigrup Spain SLU,
alliberar parcialment les
autoritzacions i disposicions de
despesa aprovades per l’anualitat
2021 i autoritzar l’augment de la
despesa del contracte prevista per
l’anualitat 2023

Expedient 2021/2056/D030101 – Proposta d’aprovació del Programa anual
d’actuació (PAA) del Catàleg de Serveis 2022

La presidenta comenta que el pressupost aprovat en una anterior sessió, i que està
pendent d’aprovació a la Diputació, es tradueix en els diferents programes de serveis, i
cedeix la paraula a la gerent, qui per mitjà d’una presentació explica el projecte del
Catàleg de Serveis de l’Organisme per al 2022 i, en concret, la previsió temporal
d’actuacions (sol·licitud, execució...) dels diferents serveis que prestaran els
departaments de l’Organisme i també de les diferents línies de subvencions i de les
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subvencions nominatives previstes en l’anualitat 2022 del Pla Estratègic de
Subvencions proposat en el punt cinquè.
La presidenta recull el sentit del vot dels diferents grups tant per al punt quart com per
al punt cinquè.
El vocal senyor Pere Casellas anuncia la seva intenció de fer una reserva de vot, atès
que ambdós punts van lligats al pressupost i, per tant, el seu grup polític votarà quan
se sotmeti a votació la proposta d’aprovació del pressupost general de la Diputació, tot
i que posa de manifest que tant la proposta del punt quart com la del punt cinquè li
semblen bé.
La vocal senyora Gisela Saladich manifesta la seva conformitat amb amdues
propostes i anuncia el seu vot favorable als dos punts.
Finalment, la vocal senyora Marta Guillaumes intervé per anunciar la seva abstenció
als dos punts i per fer una sèrie d’observacions que expliquen aquestes abstencions:
en relació amb el punt quart, agraeix a la gerent la seva presentació, però considera
que manquen canvis estructurals, troben minso l’apartat d’acció social i els sembla
que, donada la situació actual de pandèmia, això s’ha de reflectir molt més a nivell
d’actuació, enfortint més les actuacions socials i amb canvis estructurals en dos
aspectes; d’una banda, la salut mental, i en aquest sentit els sembla urgent que
Dipsalut enforteixi les seves actuacions en matèria de salut mental en tots els àmbits,
en programes com “Sigues tu” o Benestar i Comunitat s’han de doblar els esforços,
d’acord amb el que diu el darrer informe de la Unicef, segons el qual un 55% dels
joves europeus pateixen ansietat i depressió, percentatge que s’incrementa fins al 70%
en el cas de les noies. També s’està evidenciant a nivell social la importància d’un
tema que és tabú: els suïcidis, i pregunta si s’està fent alguna cosa al respecte
d’aquest assumpte que està afectant la societat catalana. També, en relació amb les
addiccions, pregunta si les línies de Dipsalut (emergències psicològiques, Benestar i
Comunitat, “Sigues tu”...) inclouen accions concretes en aquest aspecte. Finalment,
manifesta que consideren que, de la mateixa manera que a Dipsalut hi ha una àrea de
Salut Ambiental, hi hauria d’haver una àrea de Salut Mental. D’altra banda, insisteix
que la proposta per al curs 2021-2022 del programa “Sigues tu” no està adaptada al
context actual, i en el cas de la formació a secundària està restringida a gestió
d’emocions i diversitat de gènere, però no hi apareix la salut mental i, per tant, el
programa no està reforçat.
La vocal s’interromp i comenta que no sap si interpretar els gestos que fa la presidenta
durant la intervenció com si no la sent correctament o si no està d’acord amb el que
diu.
La presidenta respon que ambdues coses: d’una banda, sembla que la connexió no és
gaire bona, i per aquest motiu costa sentir i seguir la intervenció de la vocal, i d’altra
banda està prenent nota del que diu i vol respondre algunes de les coses que està
comentant.
La vocal reprèn la paraula per reiterar que, en resum, el seu grup creu que s’haurien
de redoblar els esforços en matèria d’addiccions i d’emergència social, i que no
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entenen perquè el programa d’atenció a joves que migren sols no apareix al pla
d’actuació.
La presidenta respon que, en relació a l’atenció a joves que migren sols, ja va
comentar en el Ple que aquestes actuacions es mantenen, i que apareix reflectit en el
Pla Estratègic de Subvencions, però que com ja va dir en el Ple en tot cas el que
manca és pensar-lo bé i reorientar-lo, perquè no va tenir els resultats desitjats i que
s’hi ha de tornar a reflexionar.
La gerent intervé per comentar que el Pla Anual d’Actuacions està enfocat als
municipis, atès que recull principalment les ofertes de serveis i de subvencions
adreçades als ajuntaments, i que per tant el suport a consorcis, consells comarcals,
l’acció social... no forma part del Catàleg de Serveis, que està pensat per a necessitats
específiques dels municipis, però sí apareix en el pla de subvencions. És a dir, que no
formi part del Catàleg no vol dir que sigui un servei que no Dipsalut ofereix.
Finalment, respecte del punt cinquè, i en concret sobre les subvencions excloses de
concurrència, planteja una proposta i una consulta: la proposta és ampliar el programa
“Juguem?” de l’Ajuntament de Salt a més municipis, atès que és un programa
interessant i té molt d’èxit, i més tenint en compte que en matèria educativa la
Diputació de Girona està implicada en el projecte Educació360. I el dubte és respecte
de la subvenció exclosa de concurrència a Unió de Pagesos, sobre quin és l’aspecte
concret que està associat a aquesta subvenció.
La presidenta respon que en una intervenció anterior justament accentuava que ens
ocupem molt de la salut mental, però precisament des d’una perspectiva que la sanitat
no se n’ocupa o que se n’ocupa menys, perquè no hi ha un diagnòstic, que és la part
de la prevenció. Tot el programa “Sigues tu”, més enllà del títol concret de les activats
que apareixen com a complement al programa educatiu, es basa en el treball de les
emocions i de les habilitats per a la vida, és a dir, estar preparats emocionalment per a
afrontar qualsevol situació. I això va ser el que vam voler traslladar al director de La
Marató en la seva visita, perquè pensem que aquest aspecte és molt important, i de fet
ho és tant que el programa “Sigues tu” és un dels més grans de la nostra casa, però
des d’un vessant de salut pública, és a dir, tractant la salut emocional preventivament,
acompanyant els docents perquè els donin habilitats; es tracta d’una tasca preventiva
molt important, atès que aquests nens i joves no han desenvolupat cap patologia de
salut mental, però aquesta major competència és una acció preventiva. A Dipsalut no
tenim doctors, tenim especialistes en salut pública, que treballen amb la idea
preventiva: tot el que fem ara evitarà que hi hagi malalties, i a més generarà un
benestar general. Es treballa molt abans que aparegui qualsevol diagnòstic, per això
s’intervé precisament en joves i adults, es treballen les relacions entre ells, la
diversitat, la sexualitat... però l’eix en tot moment és la salut emocional. Les darreres
avaluacions confirmen que nois i noies que han passat per aquest programa educatiu
responen millor a situacions emocionalment difícils. No substituïm l’àmbit sanitari, els
acompanyem i participem d’algunes de les seves actuacions.
D’altra banda, i sobre la inclusió de la part emocional en altres programes, com el
Benestar i Comunitat, la presidenta respon que aquest és el programa social per
excel·lència, perquè és el territori qui identifica les necessitats que té i distribueix els
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recursos en diferents programes. Hi ha algunes comarques que estan dedicant
esforços en aquesta línia, però no és per orientació de Dipsalut; els temes socials
d’emergència també són recurrents, però atès que es tracta d’un programa de llarg
recorregut, hi ha molts projectes de base, no tant d’emergència social en el moment,
sinó de construir recursos per evitar que es presentin futures emergències. També hi
ha, per tant, una part emocional i d’acompanyament, però no perquè ho hagi decidit
Dipsalut, sinó per la distribució de recursos en projectes de diferents àmbits que fan
les taules territorials, en què participen els diferents agents (àrees bàsiques de salut,
consells comarcals, entitats socials...).
Finalment, i respecte del programa d’emergències psicològiques, destaca que
clarament és una actuació de salut emocional i preventiva, s’intervé en el moment que
hi ha un fet traumàtic, directament amb la víctima, la família, l’entorn... Però després
les persones han de fer un procés d’acompanyament per a la recuperació total, que ja
ha de ser en l’àmbit sanitari.
En resum, és un posicionament ample i molt important per a Dipsalut, i quan el
pressupost creix, creix en aquesta línia, amb el convenciment que actuem en un espai
molt poc visible, fent una feina que no es veu, però també posant molt accent en
l’avaluació.
I respecte del projecte “Juguem?”, aclareix que es va iniciar de manera pilot en
col·laboració amb l’Ajuntament, però que no és una iniciativa de Dipsalut, perquè les
dades i la preocupació pròpia de la ciutat van fer que que així es dugués a terme.
Dipsalut té aspectes comuns amb l’àmbit educatiu i es comparteixen actuacions amb
la Generalitat, i mostra el seu acord amb la vocal en el sentit que és necessari
compartir encara més aspectes i més actuacions en matèria d’educació.
La vocal intervé per fer dues observacions finals: d’una banda es mostra absolutament
d’acord amb la intervenció de la presidenta relativa al programa “Sigues tu” i com a
professional de l’àmbit educatiu ho corrobora, però insisteix en la necessitat de
redoblar els esforços en aquest programa i proposa la possibilitat que no només arribi
a estudiants de fins a quart curs d’ESO, sinó que s’estengui també a batxillerat i
formació professional.
La presidenta respon que s’està treballant a l’inrevés, és a dir, per abaixar encara més
l’edat dels nens i de les nenes participants, atès que com abans actuem, abans
desenvoluparan eines, és una acció preventiva respecte del que es puguin trobar, no
es tracta de solucionar els conflictes quan ja s’han presentat, i a més es fa en franges
educatives on són tots els alumnes, a batxillerat no hi són tots, però en canvi a P5 sí.
En aquest sentit, es fa un esforç per atendre totes les sol·licituds, de fet en la darrera
convocatòria se n’han estimat totes i no hi ha quedat fora cap centre educatiu.
La vocal consulta respecte de la línia d’ajuts en matèria de joves que migren sols, atès
que en el Pla Estratègic de Subvencions es recull que el període subvencionable és
fins al 30 de setembre de 2023 i en el Ple es va comentar que es volia replantejar la
subvenció, i vol saber com quedaran les entitats si es canvien les bases.
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La presidenta respon que després del darrer Ple va traslladar a la gerent els
comentaris al respecte d’aquesta subvenció, però que cal tenir en compte que en
matèria d’acció social a la complexitat també es suma la qüestió de les competències,
cal una coordinació, especialment amb la Generalitat, per evitar duplicar les actuacions
o desatendre’n d’altres, i aquesta coordinació encara no ha pogut tenir lloc. En tot cas,
recull les observacions de la vocal i recorda que el període proposat per a les
subvencions de 2022 es va pactar amb les entitats socials.
Finalment, la vocal demana l’avaluació de l’anualitat 2020.
La gerent respon que la memòria qualitativa i quantitativa es porta a terme a final de
mandat, i respecte de l’avaluació concreta dels programes, n’hi ha disponibles a la web
d’alguns, però no de tots, perquè materialment en alguns casos és impossible.
La resta de vocals, el vicepresident primer, la vicepresidenta segona i la presidenta
voten les propostes favorablement.
Finalitzen les intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió número 2020/10, que té lloc el 3 de
novembre de 2020, el Catàleg de serveis de Dipsalut de 2021 i el Programa anual
d’actuació que l’acompanya.
El Programa anual d’actuació recull els períodes de sol·licitud i de desenvolupament
dels programes que ofereix Dipsalut en matèria de salut pública, de polítiques de
promoció de la salut i d’acció social, per tal de donar cobertura a les diferents
competències municipals en aquests àmbits.
L’article 8 dels Estatuts de Dipsalut estableix que el Consell Rector és l’òrgan que
assumeix el govern, la direcció superior i l’alta orientació i fixació de les grans línies
d’actuació de l’Organisme. Per la seva banda, l’article 10 dels Estatuts esmentats
estableix que correspon a aquest òrgan aprovar el programa d’actuació de
l’Organisme.
L’article 15 dels Estatuts, per la seva banda, estableix que correspon a la Presidència
formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans
col·legiats. En concordança amb el que estableix l’article 14.2 dels Estatuts de
Dipsalut, el Decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019
delega la Presidència de l’Organisme, amb les funcions que estableix l’article 15 dels
Estatuts, en la diputada senyora Maria Puig i Ferrer, vocal del Consell Rector de
Dipsalut segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona.
Finalment, l’article 18 dels Estatuts estableix que la Gerència és l’òrgan
d’administració que assumeix la gestió econòmica administrativa de l’Organisme, i
l’article 19 estableix, entre d’altres, que serà competència de la Gerència col·laborar
amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les sessions del
Consell Rector.
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A la vista d’aquests antecedents i dels fonaments de dret aplicables exposats, i a
proposta de la Presidència, el Consell Rector, ateses les competències que li reserva
el punt 10 dels esmentats Estatuts de l’Organisme, aprova, amb l’abstenció dels
vocals senyor Pere Casellas i senyora Marta Guillaumes i el vot favorable de la resta
d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el Programa anual d’actuació per a l’any 2022 que acompanyarà el
Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de constar en l’expedient
administratiu corresponent.
Segon. Facultar la Gerència de Dipsalut perquè accepti, quan sigui necessari, les
sol·licituds dels Ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes que
recollirà el Catàleg de serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de
finalització de cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, si escau,
segons la disponibilitat de recursos.
Annex 1
Pla anual d'actuació del Catàleg de serveis de Dipsalut per a l'any 2022
Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

PERÍODE DE SOL·LICITUD
DATA
INICI

DATA
FINALITZACIÓ

PERÍODE D'ACTUACIONS
DEL PROGRAMA
DATA
INICI

DATA
FINALITZACIÓ

SALUT AMBIENTAL
Programa de suport a la gestió i
control d'instal·lacions d'alt risc per a la
transmissió de legionel·losi (Pt01)
Programa de suport a la gestió i
control d'instal·lacions de baix risc de
transmissió de legionel·losi (Pt02)
Programa de suport a la gestió
municipal directa dels abastaments
d'aigua de consum humà (Pt03)
Programa d'avaluació i control de la
qualitat de l'aigua a l'aixeta del
consumidor (Pt04)
Programa d'avaluació higiènica i
sanitària de piscines d'ús públic (Pt05)
Programa de suport a la gestió del risc
derivat de les piscines d'ús públic de
titularitat i/o de gestió municipal (Pt06)
Programa de suport a la gestió del risc
derivat de les platges (Pt07)

30/11/2021

16/12/2021

03/01/2022

31/12/2022

30/11/2021

16/12/2021

03/01/2022

31/12/2022

30/11/2021

16/12/2021

03/01/2022

31/12/2022

30/11/2021

16/12/2021

03/01/2022

31/12/2022

15/03/2022

07/04/2022

06/06/2022

31/12/2022

15/03/2022

07/04/2022

03/01/2022

31/12/2021

15/03/2022

07/04/2022

06/06/2022

31/12/2022
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PERÍODE DE SOL·LICITUD
DATA
INICI
Programa de suport econòmic per a la
seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme de platges (Pt08)
Programa de suport econòmic per a la
seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme de piscines ús públic (Pt15)
Programa de suport a la gestió del risc
derivat de les sorreres infantils (Pt09)
Programa de suport econòmic a les
actuacions per a la lluita i control
integrat de plagues urbanes (Pt10)
Programa de control i gestió de riscs
derivats de la presència del mosquit
tigre (Aedes albopictus) (Pt11)
Programa de control i gestió dels riscs
derivats de la presència de simúlids a
les comarques del Gironès i el Baix
Empordà (Pt12)
Programa de difusió dels plans de
control als establiments alimentaris de
competència municipal (Pt13)
Programa d'assessorament i suport
tècnic a polítiques municipals de
protecció de la salut (Pt14)

DATA
FINALITZACIÓ

PERÍODE D'ACTUACIONS
DEL PROGRAMA
DATA
INICI

DATA
FINALITZACIÓ

Segons convocatòria

Segons resolució

Segons convocatòria

Segons resolució

30/11/2021

16/12/2021

Segons convocatòria

03/01/2022

31/12/2022

Segons resolució

Període de vigència del
Catàleg

03/01/2022

31/12/2022

No requereix sol·licitud

03/01/2022

31/12/2022

Període de vigència del
Catàleg

03/01/2022

31/12/2022

Període de vigència del
Catàleg

03/01/2022

31/12/2022

PROMOCIÓ DE LA SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES
Programa de parcs urbans de salut i
itineraris saludables (Pm01)
Programa de suport i atenció
psicològica en situacions d'emergència
al municipi (Pm04)
Programa "Girona, territori
cardioprotegit" (Pm05)
Millora de condicions i estils de vida
(Pm07)
Programa "Sigues tu", eines i actius
per a la salut (Pm08)
Programa "Benestar i Comunitat"
(Pm10)
Programa de suport econòmic per a
consultoris locals (Pm13)

30/11/2021

16/12/2021

No requereix sol·licitud
30/11/2021

27/01/2022

Segons convocatòria
04/05/2022

14/07/2022

03/01/2022

31/12/2022

03/01/2022

31/12/2022

03/01/2022

31/12/2022

Segons resolució
01/09/2022

31/07/2023

Segons convocatòria

Segons resolució

Segons convocatòria

Segons resolució

ACCIÓ SOCIAL
Programa de servei local de
teleassistència domiciliària (Pm12)
Programa de suport econòmic per
centres de formació d'adults i centres
educació especial (Pm14)

Segons conveni de prestació
del servei
Segons convocatòria

03/01/2022

31/12/2022

Segons resolució
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PERÍODE DE SOL·LICITUD
DATA
INICI
Programa d'assessorament i suport
tècnic en l'àmbit de les polítiques
municipals d'igualtat de gènere i
diversitat sexual (Pm16)

5.

DATA
FINALITZACIÓ

Període de vigència del
Catàleg

PERÍODE D'ACTUACIONS
DEL PROGRAMA
DATA
INICI

DATA
FINALITZACIÓ

Període de vigència del
Catàleg

Expedient 2021/2041/D030101 – Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022 (anualitat 2022)

El Pla Estratègic de Subvencions és una eina que afavoreix la planificació transversal
de l’activitat de l’Organisme i alhora la transparència que Dipsalut vol aportar al seu dia
a dia, en consonància amb el que estableixen les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Congrés dels
Diputats (BOE núm. 295, de 10/12/2013), i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de
Catalunya (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015). Disposar
d’aquesta informació permet una millor coordinació no només entre els diferents
Serveis de l’Organisme, sinó també amb la resta d’administracions públiques, les
entitats sense ànim de lucre i qualsevol altre ens que pugui ser beneficiari de les
subvencions convocades per Dipsalut.
La gestió d’aquests ajuts econòmics es porta a terme, per tant, de conformitat amb els
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació. Aquests principis suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència
en la gestió de la despesa pública subvencional.
En data 5 de novembre de 2019, en la sessió ordinària 2019/12, el Consell Rector
aprova el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme 2020-2022 corresponent a
l’anualitat 2020. Aquest nou pla es planteja de forma general per al període 20202022, però centrat, a mode de tancament del període, en l’anualitat 2022, pel que fa
tant a la regulació de les subvencions amb concurrència pública, com a la regulació de
les subvencions directes. Suposa, per tant, una darrera revisió del pla vigent, per la
naturalesa dels sectors afectats per les subvencions de Dipsalut, en especial en la
vessant d’acció social, necessària per a l’optimització del sistema i de les diferents
línies de subvencions.
Amb aquestes subvencions, Dipsalut contribueix a la realització de projectes de
promoció de la salut, salut ambiental i acció social en les comarques gironines.
En aquest sentit, mitjançant el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones, l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la
salut per ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i assolir estils de
vida saludables, i dóna suport a aquells projectes que lluiten contra la pobresa i
l’exclusió social de col·lectius vulnerables.
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Així mateix, per mitjà del Servei de Salut Ambiental, es realitzen un conjunt
d’actuacions centrades en la vigilància i el control, destinades a preservar la salut de
la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals
presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.
Per últim, gràcies a la unitat d’Acció Social del seu Servei de Govern i Relacions
Institucionals, Dipsalut impulsa línies d’ajut econòmic per a la cooperació internacional,
per a la cura de menors no acompanyats i, de forma més transversal, per a la
realització de congressos, simposis, jornades i actes en els àmbit socials i de la salut.
El procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència
competitiva, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
No obstant això, amb caràcter excepcional, i segons estableix el punt 2 de l’article
esmentat en el paràgraf anterior, es podran atorgar subvencions de concessió directa,
en els termes que recull l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona (BOP núm. 44, de 02/03/2012) quan s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
seva convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui
imposat per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el
pressupost anual.
L’article 8.1 de la Llei 38/2003 estableix que les Administracions Públiques,
prèviament a la proposta de convocatòria de subvencions, hauran de concretar en un
pla estratègic els objectius i efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la
seva consecució, així com els costos previstos i les fonts de finançament, supeditats
en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix quins són els
principis directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i els efectes
d’incompliment del pla estratègic.
El Pla estratègic de subvencions de Dipsalut vigent, aprovat durant l’any 2019, conté
les dades per al període 2020-2022. Atès que està pròxima la finalització de la
vigència del pla, es proposa aprovar la revisió d’aquest document, corresponent a
l’anualitat 2022, per al seu tancament definitiu.
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, i a proposta de la
Presidència, el Consell Rector, atès que l’article 10 dels Estatuts li atribueix, entre
d’altres, la competència per aprovar els plans estratègics de subvencions, aprova,
amb l’abstenció dels vocals senyor Pere Casellas i senyora Marta Guillaumes i el vot
favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD:
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Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per al període 2020-2022 corresponent a
l’anualitat 2022, d’acord amb el text que figura en l’annex.
Segon. Publicar aquest pla al web de Dipsalut, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu
electrònica de l’Organisme i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Annex
Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut (2020-2022) - Anualitat 2022
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els
òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi l’establiment de
subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla Estratègic de Subvencions els
objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i els terminis necessaris per a la seva
consecució. Alhora, s’establiran els costos previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran
en tot cas, al compliment dels objectius de l’estabilitat pressupostària.
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions determina quin ha de ser el seu àmbit d’actuació, el
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu seguiment i els efectes en cas
d’incompliment.
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la informació i la
transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en especial des de
l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre les
administracions públiques i les diferents àrees que composen l’Organisme.
Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis suposen
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En data 5 de novembre de 2019, en la sessió ordinària 2019/12, el Consell Rector aprova el Pla
Estratègic de Subvencions de l’Organisme 2020-2022 corresponent a l’anualitat 2020. En
aquest cas, aquest nou pla es planteja de forma general per al període 2020-2022, però
centrat en l’anualitat 2022 pel que fa tant a la regulació de les subvencions amb concurrència
pública, com a la regulació de les subvencions directes. Suposa, per tant, una revisió del pla
vigent, per la naturalesa dels sectors afectats per les subvencions de Dipsalut, en especial en
la vessant d’acció social, necessària per a l’optimització del sistema i de les diferents línies de
subvencions.
Quant als objectius de l’Organisme, Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als
ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre, contribueix a que sigui possible a les
comarques gironines la realització de projectes de promoció de la salut, salut ambiental i acció
social.
Per mitjà del Servei de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, realitza i fomenta
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar els seus
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hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables, i treballar per ajudar als col·lectius més
vulnerables perquè puguin assolir una millor qualitat de vida.
Alhora, i per mitjà del Servei de Salut Ambiental, realitza un conjunt d’actuacions encarades a
la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics,
químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i els
indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències d’assistència i
cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb totes les atribucions que
en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.
Per últim, mitjançant el Servei de Govern i Relacions Institucionals, en la vessant d’Acció Social
s’impulsen línies per la cooperació internacional, per a l'acollida i la inclusió social de joves en
risc d'exclusió i de forma més transversal per la realització de congressos, simposis, jornades i
actes en l’àmbit de salut i social.
Per tot això, l’activitat de foment de Dipsalut està alineada amb els objectius de l’organisme i
amb les seves línies d’actuació i s’articula en diferents eixos que es fan constar en aquest Pla
Estratègic, sense oblidar la crisi sanitària, social i econòmica d’abast internacional derivada del
impacte de la COVID19, que repercuteix de manera dramàtica en els determinants de la salut
que conformen les condicions de vida de les persones, augmentant les desigualtats socials i de
salut (injustes, innecessàries i evitables) de la població, que s’han accentuat especialment
entre els col·lectius més vulnerables.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en aquest Pla i
tindrà com a àmbits principals els de la salut ambiental, la promoció de la salut, la qualitat de
vida, el benestar i l’atenció a les persones i l’acció social.
El Servei de Salut Ambiental té com a objectiu oferir un suport econòmic a totes aquelles
actuacions que portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències
municipals en matèria de salut pública destinades a preservar la salut de la ciutadania en front
de riscos d’origen físic, químic o microbiològic.
El Servei de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones té com a
objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat
l’optimització dels recursos públics i privats en el desplegament de programes, projectes i
accions de promoció de la salut per a millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i de
les ciutadanes de la demarcació.
Així mateix, aquest Servei, ateses les competències de l’Organisme en l’àmbit de l’acció social,
té com a objectiu donar suport econòmic a tots aquells projectes destinats a lluitar contra la
pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables, i a aquells projectes de cooperació
internacional d’entitats que amb la seva activitat ajuden a la millora de la qualitat de vida en
països en vies de desenvolupament.
Per últim, el Servei de Govern i Relacions Internacionals, també en execució de les
competències de Dipsalut en matèria d’acció social, integra línies d’ajut al tercer món i a joves
en risc d'exclusió, i subvencions per l’organització a la demarcació de Girona de congressos,
simposis, jornades i actes amb l’objectiu de presentar i difondre avenços científics o tecnològics
en benefici d’una major qualitat de vida, en matèries relacionades amb la salut pública, així com
la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i drets humans.
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Article 2
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de
manera definitiva de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les
bases reguladores de la seva concessió.
Així mateix, aquest establiment, queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 3
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels
beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el
Pla no es pugui portar a la pràctica en els termes que s’hi detallen.
Article 4
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis d’igualtat,
concurrència, no discriminació, objectivitat, publicitat, transparència, eficàcia en el compliment
dels objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics.
A més s’orientarà a la distribució equitativa i sostenible dels recursos, la cooperació entre
administracions i la col·laboració amb els diversos agents del territori, la garantia de bones
pràctiques en la regulació i l’ordenació per a establir requisits, barems i sistemes de control i
avaluació i, tot això, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió.
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel que fa
als serveis municipals i a les obligacions dels ajuntaments en matèria de salut pública.
CAPÍTOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Article 5
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les diverses
subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades sense ànim
de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i les seves
necessitats.
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:
a) La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les relacions
dels ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb la seva
ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a entendre,
gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al desenvolupament de les
capacitats dels individus i de les comunitats per incrementar el control sobre la seva
salut, generant sinèrgies amb els entorns urbans saludables, contribuint així a la millora
de la salut individual.
b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera directa
o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus ajuntaments,
finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu l’objectiu de control i protecció
del marc en el qual es desenvolupa la vida de cadascuna d’elles.
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c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació concretes,
potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la formació, per tal de
garantir una òptima gestió dels recursos i la seva adequació a les finalitats que es
persegueixen.
Aquestes línies estratègiques s’emmarquen en els quatre eixos vertebradors del Pla Estratègic
de l’Organisme 2021-2025 i tenen com a raó de ser contribuir a assolir-ne els objectius:
a) Impulsar un model de societat basat en la salut, la sostenibilitat i el benestar de les
persones i les comunitats
b) Treballar en xarxa per a fomentar la interrelació entre els diferents agents
c) Establir mecanismes per a generar coneixement en matèria de salut pública, acció
social i sostenibilitat, i per a poder gestionar-lo i difondre’l
d) Donar suport a organismes i institucions relacionats amb la salut pública, l’acció social i
la sostenibilitat, en especial els del món local, en els seus serveis i processos de canvi
i d’innovació
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS
SUBVENCIONS

I

MATERIES

EN

LES

QUE

S’ESTABLIRAN

LES

Article 6
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i altres ens
municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar-los les eines
necessàries perquè puguin incidir en la modificació dels hàbits i actituds de la població per a la
millora de la seva salut i del seu benestar, i també donarà suport en les actuacions que ajudin a
col·lectius vulnerables a superar la situació de desigualtat i d’exclusió social.
Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona amb
la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les situacions de risc per a la
salut en el marc de les seves competències municipals.

Com tota la resta d’actuacions de Dipsalut, les subvencions s’alineen amb l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible i, en especial, amb els objectius econòmics, socials i ambientals
de desenvolupament sostenible (ODS) següents, contribuïnt a assolir les metes que
n’assegurin el compliment:
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Article 7
Els eixos en els quals Dipsalut preveu línies de subvenció en les anualitats 2020, 2021 i 2022,
són els següents:
En el Servei de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones:
1.
2.
3.
4.
5.

Condicions de salut i estils de vida
Benestar i Comunitat
Funcionament ordinari, manteniment i inversions
Intervencions terapèutiques
Formació de professionals de l’àmbit de la salut

En el Servei de Salut Ambiental:
1.
2.
3.
4.

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

En el Servei de Govern i Relacions Institucionals:
1. Congressos, simposis, jornades i actes en els àmbit de salut i social a la demarcació de
Girona.
2. Cooperació al desenvolupament
3. Acollida i inclusió social de joves en risc d'exclusió
De conformitat amb l’article 12.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, el Pla Estratègic tindrà caràcter
programàtic i no suposarà un compromís ni crearà drets o obligacions.
Per aquest motiu, la relació anterior i el que es regula a l’article 10 i següents, és a títol
enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al desenvolupament i convocatòria de les línies de
subvencions relacionades, i sense perjudici d'altres que en puguin sorgir o de les modificacions
que es decideixi incorporar.
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La resolució d’aprovació de les bases i convocatòria establirà en cadascuna de les subvencions
els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció
d’altres ajuts.
Article 8
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a l’article
15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de
març de 20121) quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general, quan una
norma de rang legal n’imposi a Dipsalut l’atorgament o la quantia, i, amb caràcter excepcional,
aquelles en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
En aquest sentit, tindran preferència els ajuntaments peticionaris de subvencions que es trobin
en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual es sol·licita la subvenció i
no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que fa a actuacions que no es
puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 10 i següents.
Article 9
L’avaluació dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla, serà competència de
Dipsalut.
Un cop finalitzi la seva vigència, s’emetrà un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels
objectius plantejats en el mateix, que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme.
Així mateix, seguint les directrius definides en l’article 12 del Reglament de la Llei general de
subvencions el Pla serà objecte de control financer anualment.
CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA
SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES
Article 10
A continuació es fan constar les bases de subvencions i les convocatòries que se’n deriven
previstes per Dipsalut en matèria de Polítiques de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a
les Persones, sense que, com s’ha esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a
l’Organisme ni creï drets i obligacions de cap mena.
-

Promoció de la salut:

1. Bases reguladores de subvencions destinades a condicions de salut i estils de vida
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció següents:
Convocatòria de subvenció a ajuntaments en matèria de condicions de salut i
estils de vida
Objecte:

1

Cal tenir en compte la modificació publicada en el BOP núm. 47 de 6 de març de 2020
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Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de serveis de Dipsalut destinat
als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període establert en la
convocatòria, activitats relacionades amb les condicions de salut i estils de vida de la
població, amb l’objectiu de:
•
•
•
•
•

Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets
humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que
constitueixen els drets econòmics i socials
Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu,
especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de
necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure
educatiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
Promoure activitats educatives i/o sòcioculturals que promoguin l’autonomia de
les persones, estils de vida saludables o el seu benestar
Promoure la integració operativa al món local dels objectius de
desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut

Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de
lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida
Objecte:
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de serveis de Dipsalut destinat a
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius
municipis, en el període establert en la convocatòria, activitats relacionades amb les
condicions de salut i estils de vida de la població, amb l’objectiu de:
•
•
•
•
•

Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets
humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que
constitueixen els drets econòmics i socials
Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu,
especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de
necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure
educatiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
Promoure activitats educatives i/o sòcioculturals que promoguin l’autonomia de
les persones, estils de vida saludables o el seu benestar
Promoure la integració operativa al món local dels objectius de
desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut.

Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
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Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació activitats
relacionades amb les condicions de salut i estils de vida.
Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de
lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de
vida a la demarcació de Girona (SOI)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre
que, en el període establert en la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst realitzar
a la demarcació de Girona les intervencions terapèutiques següents:
▪
▪
▪

Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin
suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades
de processos d’envelliment amb malalties associades.
Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de
col·lectius afectats.

Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de
Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació accions
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
2. Bases reguladores de les subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens
locals supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa
Benestar i Comunitat.
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria / línia de subvenció amb el següent
objecte:
Convocatòria de subvenció de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre
(ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del
programa Benestar i Comunitat (BiC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens
dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius
que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Benestar i
Comunitat” i que treballin dins el marc d’intervenció proposat.
Destinataris:
Els ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals supramunicipals i els seus
ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) que tinguin previst realitzar a
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la demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els objectius
del programa objecte de la convocatòria.
-

Funcionament ordinari, manteniment i inversions:

3. Bases específiques reguladores de subvencions adreçades a les administracions
locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del
funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d’adults i
centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció amb els següents objectes:
Convocatòria de subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses
derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar les despeses ordinàries de funcionament dels consultoris locals.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector
vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades
del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres
docents d’educació especial (CMFA, CDEE)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores de centres de
formació d’adults i centres docents d’educació especial (administracions locals i el seu
sector vinculat i entitats sense ànim de lucre) per a contribuir al finançament de les
despeses de funcionament d’aquests centres.
Destinataris:
Administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre.
4. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les
inversions en equipament del consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes
d’Itineraris Saludables
Aquestes bases regularan la convocatòria / línia de subvenció següent:
Convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses de inversió en els
consultoris locals (SACI)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar despeses d’inversió en els consultoris locals.
Destinataris:
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Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin d’aquests serveis.
5. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les
inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments, a ens locals
supramunicipals i els seus ens dependents, i les entitats sense ànim de lucre (ONL) de la
demarcació de Girona
Aquestes bases regularan les convocatòries / línies de subvenció següents:
Convocatòria de subvenció a Ajuntaments i els seus ens dependents per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a Ajuntaments i els seus ens
dependents per a finançar les despeses d’inversió en equipaments que permetin
millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries.
Destinataris:
Tots els ens locals supramunicipals i els seus ens dependents de la demarcació de
Girona.
Convocatòria de subvenció a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIO)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut per a finançar les despeses d’inversió
en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció
de persones beneficiaries.
Destinataris:
Entitats sense ànim de lucre.
Convocatòria de subvenció a consells comarcals i a consorcis d’acció / benestar
social per al suport econòmic suport econòmic a les inversions en equipaments
dels centres d’acció social (ASIC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a consells comarcals i a consorcis
d’acció / benestar social per a finançar les despeses en equipaments que permetin
millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones (modernització
del mobiliari, climatització, accessibilitat i totes aquelles característiques que permetin
millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa de serveis socials),
així com despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de
vehicles destinats a la mobilitat de les persones usuàries.
Destinataris:
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Consells comarcals i consorcis d’acció / benestar social que prestin serveis d’atenció
social a la demarcació de Girona.
6. Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a la formació
en promoció de la salut de professionals de l’àmbit sanitari
Bases específiques reguladores de subvencions als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari
de la demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut.
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria / línia de subvenció amb el següent
objecte:
Convocatòria de subvenció als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari de la
demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als col·legis de professionals de l’àmbit
sanitari de la demarcació de Girona que, en el període establert en la convocatòria,
hagin realitzat o tinguin previst portar a terme la formació de professionals en promoció
de la salut.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els col·legis de professionals de
l’àmbit de la salut amb seu o delegació a les comarques de Girona.
CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SALUT AMBIENTAL
Article 11
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Salut Ambiental i
les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2022, sense que, com s’ha esmentat
a l’article 7, suposi cap compromís per a l’Organisme ni creï drets o obligacions de cap mena.
1. Bases reguladores de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges (Pt08)
Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges (Pt08)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar la seguretat, la vigilància, el salvament i el socorrisme a les
platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 del Catàleg de serveis de
Dipsalut per a l’any 2022.
Destinataris:
Tots els ajuntaments del litoral gironí.
2. Bases reguladores de la subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)
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Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús públic
de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)
Objecte:
Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per a disposar d'unes piscines
municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de piscines municipals
amb servei de salvament i socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els
requeriments que la normativa d'aplicació estableixi per l'exercici d'aquesta professió.
3. Bases reguladores de la subvenció del programa de suport econòmic a les
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).
Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal de dotar-los
dels recursos econòmics necessaris per a poder lluitar contra les plagues urbanes
presents als seus municipis.
Destinataris:
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
4. Bases reguladores de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport
tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT)
Convocatòria de subvenció per al finançament de l’assessorament i suport
tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar actuacions en relació amb les competències que la normativa els
atribueix en matèria de protecció de la salut pública.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona
adherits al Catàleg de serveis de Dipsalut, que hagin obtingut un informe favorable
dels serveis tècnics de l’Organisme.
CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS DE GOVERN
Article 12
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A continuació es fan constar les bases que Dipsalut ha tramitat en matèria de Govern i Acció
Social i les convocatòries que preveu dur a terme durant l’exercici 2022, sense que, com s’ha
esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’Organisme ni creï drets o obligacions de
cap mena.
1. Bases reguladores de la subvenció a les administracions públiques no territorials i els
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per
a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la
demarcació de Girona (SEC)
Convocatòria de subvenció a les administracions públiques no territorials i els
seus ens dependents i les entitats de dret privat que són entitats sense ànim de
lucre per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de
salut i social a la demarcació de Girona (SEC)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions públiques no
territorials i els seus ens dependents i a les entitats de dret públic sense ànim de lucre
per a finançar les despeses d’organització de congressos, simposis, jornades i actes
amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic, la introducció
de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades
amb la salut pública, així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació,
resolució de conflictes i drets humans quan es realitzin en la demarcació de Girona.
Destinataris:
Les administracions públiques de caràcter no territorial i els seus ens dependents i les
entitats de dret privat que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a la demarcació accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
-

Cooperació al desenvolupament:

2. Bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional.
Convocatòria de subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a projectes de
desenvolupament local internacional (COOP)
Objecte:
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre que,
en el període establert en la convocatòria, hagin portat o tinguin previst portar a terme
projectes de cooperació al desenvolupament en països del tercer món.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats sense ànim de lucre
amb seu o delegació a les comarques de Girona.
Convocatòria de subvenció per a les accions destinades a l’acollida i inclusió
social de joves en risc d’exclusió (JOVES)
Objecte:
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Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a entitats sense ànim de lucre,
ajuntaments, consells comarcals i ens que en depenen de la demarcació de Girona que,
en el període establert en la convocatòria, hagin portat o tinguin previst portar a terme
projectes i/o accions destinades a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols a
les comarques gironines.
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats sense ànim de lucre,
ajuntaments, consell comarcals i ens que en depenen als que tenen delegades les
competències d’atenció social, amb seu o delegació a les comarques de Girona.
CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EXCLOSES
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST

DE

CONCURRÈNCIA

PREVISTES

El pressupost de l’Organisme per a l’any 2022 preveu les següents subvencions de concessió
directa i caràcter nominatiu, de conformitat amb l’article 15.a) de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A l'Ajuntament de Salt – Projecte Juguem
A l'Ajuntament de Girona – Teleassistència
Al Consorci Alba Ter
Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa
A Unió de Pagesos
A la Fundació Pere Closa – Projecte escolar Girona-Est
Al CEE Font de l'Abella – Casal d'estiu
A l'AMPA del Centre d'Educació Especial Palau – Casal d'estiu
A l'Associació Genera – Atenció Integral a les dones
A l'Associació Valentes i Acompanyades
Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Cooperació Internac. Girona
Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Tercer Món
A Entitats catalanes d'Acció Social Girona
A Càrites Diocesanes de Girona – Centres Distribució Aliments
Al Banc dels Aliments
A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona – Incentivació recerca
A la Fundació Oncolliga Girona – Sup. Desp. Terapèutiques
A l'Institut Català de la Salut – Projecte Nens en moviment
A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació per a la promoció
Al Consorci de l'Estany – Mant. Xarxa camins i itineraris
A l'Associació Pallassos Pallapupas – Somriures d'hospital
A l'Associació Dentistes Solidaris Girona – Somriures solidaris
A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació salut ambiental
A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual d'actuació salut ambiental

CAPÍTOL VIII. PLA D’ACCIÓ 2022
Línies de concurrència
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Les dates que s’estimen a efectes de sol·licitud, període subvencionable i termini màxim de
justificació són les següents:

Nom de la línia / convocatòria
Condicions de salut i estil de
vida – Ajuntaments
Condicions de salut i estil de
vida – ONL
Intervencions terapèutiques
(SOI)
Centres de Formació d'Adults i
d'Educació Especial (CFA /
CDE)
Inversió equipaments acció
social (ASIC)
Col·legis professionals (FOR)
Socorrisme platges (Pt08)
Socorrisme piscines (Pt15)
Plagues (Pt10)
Subvencions d'assistència
tècnica (SAT)
Congressos (SEC)
Cooperació internacional
(COOP)
Acollida i inclusió social de
joves en risc d'exclusió
(JOVES)
Consultoris (SAC)
* 2021/2022
Benestar i Comunitat (BIC)
* 2020/2023

Període
presentació
sol·licituds
(any 2022)

Període
subvencionable

Termini màxim
justificació
(any 2022)

De l’1 d’agost de
2021 al 31 de juliol 13 de setembre
de 2022
De l’1 d’agost de
Del 23 de març
2021 al 31 de juliol
4 d’octubre
al 26 d’abril
de 2022
De l’1 d’agost de
Del 2 de març
2021 al 31 de juliol 20 de setembre
al 5 d’abril
de 2022
De l’1 d’agost de
Del 2 de març
2021 al 31 de juliol 20 de setembre
al 5 d’abril
de 2022
De l’1 d’agost de
Del 18 de febrer
2020 al 31 de juliol 13 de setembre
al 22 de març
de 2022
De l’1 d’agost de
Del 23 de març
2021 al 31 de juliol
4 d’octubre
al 26 d’abril
de 2022
Del 16 d’octubre de
Del 2 de març
2021 al 15
20 d’octubre
al 5 d’abril
d’octubre de 2022
De l’1 d’octubre de
Del 23 de març
2021 al 30 de
13 d’octubre
al 26 d’abril
setembre de 2022
De l’1 de juliol de
Del 23 de març
19 de setembre
2021 al 30 de juny
al 26 d’abril
de 2023
de 2023
De l’1 de setembre
De l’11 de febrer
de 2021 al 31
Segons resolució
al 13 de setembre
d’octubre de 2022
De l’1 de setembre
Del 23 de març
de 2021 al 31
5 d’octubre
al 26 d’abril
d’agost de 2022
De l’1 d’octubre de
Del 2 de març
2021 al 30 de
13 d’octubre
al 5 d’abril
setembre de 2022
De l’1 d’octubre de
Del 18 de febrer
11 d’octubre
2021 al 30 de
al 22 de març
de 2023
setembre de 2023
De l’1 de gener de
2020 al 31 de
1 de març
desembre de 2021
De l’1 d’octubre de
28 de setembre
2020 al 15 d’agost
de 2023
de 2023
Del 18 de febrer
al 22 de març
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Subvencions previstes nominativament
Les dates que s’estimen a efectes de sol·licitud, període subvencionable i termini màxim de
justificació són:
Descripció

Previsió
concessió
(any 2022)

A l'Ajuntament de Salt – Projecte
Juguem

Març

A l'Ajuntament de Girona –
Teleassistència

Maig

Al Consorci Alba Ter

Maig

Al Consorci Centre Acolliment i
Serveis Socials La Sopa

Abril

A Unió de Pagesos

Maig

A la Fundació Pere Closa –
Projecte escolar Girona-Est

Abril

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

Març

A l'AMPA del Centre d'Educació
Especial Palau – Casal d'estiu

Març

A l'Associació Genera – Atenció
Integral a les dones

Març

A l'Associació Valentes i
Acompanyades

Març

Al Centre Recursos Pau i Solidaritat
– Cooperació Internac. Girona

Març

Al Fons Català de Cooperació al
Desenv. – Tercer Món

Maig

A Entitats catalanes d'Acció Social

Maig

A Càrites Diocesanes de Girona –
Centre distribució aliments

Abril

Període
subvencionable
De l'1 d'octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l’1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d'octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d'agost de 2021
al 31 de juliol de 2022
De l'1 d'octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d'octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022
Per determinar
De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022

Termini màxim
justificació
(any 2022)
11 d'octubre
13 d'octubre
13 d'octubre
11 d'octubre
11 d'octubre
13 d'octubre
22 de setembre
11 d'octubre
13 d'octubre
13 d'octubre
13 d'octubre
Per determinar
11 d'octubre
27 d'octubre
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Període
subvencionable

Termini màxim
justificació
(any 2022)

De l'1 de gener de
2022 al 30 de setembre
de 2022
De l’1 de novembre de
2021 al 31 d’octubre de
2022
De l'1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022

16 de novembre

Abril

De l’1 de juliol de 2021
a 30 de juny de 2022

8 de setembre

A l'Ajuntament de Girona – Pla
anual d'actuació per a la promoció

Abril

Per determinar

Per determinar

Al Consorci de l'Estany – Mant.
xarxa camins i itneraris

Maig

A l'Associació Pallapupas –
Somriures d'hospital

Abril

A l'Associació Dentistes Solidaris
Girona – Somriures solidaris

Març

A l'Ajuntament de Girona – Pla
anual d'actuació per a la protecció

Abril

Per determinar

Per determinar

A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual
d'actuació per a la protecció

Abril

Per determinar

Per determinar

Al Banc dels Aliments

Maig

A l'Institut d'Investigació Biomèdica
de Girona – Incentivació recerca

Abril

A la Fundació Oncolliga Girona –
Sup. desp. terapèutiques

Abril

A l’Institut Català de la Salut –
Projecte Nens en moviment

De l'1 de novembre de
2021 al 31 d'octubre de
2022
De l’1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022
De l'1 d’octubre de
2021 al 30 de setembre
de 2022

13 d'octubre

13 d'octubre

10 de novembre
20 d'octubre
20 d'octubre

CAPÍTOL IX. SUBVENCIONS D’INTERÈS PÚBLIC I/O SOCIAL
El pressupost de Dipsalut per a l’any 2022 preveu crèdits, gestionats pel Servei de Govern i de
Relacions Institucionals, que poden destinar-se a subvencions de concessió directa, de
conformitat amb el que estableix la Llei general de subvencions, per interès públic, social o
humanitari i amb caràcter excepcional, per al finançament de projectes específics o lligats al
Catàleg de serveis, com per exemple els Plans municipals de salut o la vigilància i el control del
mosquit tigre i de la mosca negra.
CAPÍTOL X. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT
Article 13
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de Subvencions son els
següents:
Fonts de finançament

37

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

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

Acta: Acta Celebració sessió 2021-11 CR 2
novembre

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 440808 6TGIF-OFFI1-L4ZEK 3942CDB1F43B92521888AAE1D153BAE03F8AFFA8) 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: 6TGIF-OFFI1-L4ZEK
Data d'emissió: 25 de enero de 2022 a les 10:55:41
Pàgina 38 de 57

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 24/01/2022 09:31
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 25/01/2022 10:54

APROVAT
25/01/2022 10:54

La font de finançament principal de Dipsalut és la corresponent a l’assignació que fa anualment
la Diputació de Girona, que en l’any 2022 es preveu de 15.214.251,00 € (incloent l’import del
Fons Sanitari de l’Estat).
Les línies de subvencions, corresponen per tant a fons propis de l’organisme.
Costos previsibles de les línies de concurrència
D’acord amb el pressupost de l’exercici 2022:

Descripció de la línia
de subvenció
Congressos, simposis,
jornades... en l’àmbit de la
salut pública i social

Servei de
Govern i
Relacions
Institucionals

Cooperació internacional,
respecte als drets
humans i atenció a
persones en risc
d’exclusió social

Despeses derivades per
l’ús de centres docents
d’educació especial

Despeses derivades de
l’ús de centres de
formació d’adults

Aplicació, beneficiaris i dotació
1/3110/45391 CC - A organismes públics dependents
de les CCAA 15.000,00 €
1/2310/48908 CD - Altres ajuts a ONL 10.000,00 €
1/2310/48913 CC -Prog.de foment a la coop.int.,
respecte drets humans ONL 160.000,00 €
1/2310/46501 CC- Progr. foment drets humans i atenció
pobresa C.Comarcals 30.000,00 €
1/2310/78913 CC -Programa foment coop. int.,drets
hum. pobresa (inv.) ONL 80.000,00 €
1/3110/46200 CC - Ajuts de foment municipal a
ajuntaments 30.000,00 €
1/2310/46203 CC - CEE Manteniment Centres educació
especial per a Aj. 75.000,00 €
1/2310/46502 CC - CEE Manteniment Centres educació
especial per Cons.Com. 5.000,00 €
1/2310/46702 CC - CEE Manteniment Centres
educació especial per consorcis 5.000,00 €
1/2310/48901 CC - CEE Manteniment Centres educació
especial per ONL 30.000,00 €
1/2310/46204 CC - CFA Manteniment centres
formació adults per ajuntaments 75.000,00 €
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Descripció de la línia
de subvenció

Aplicació, beneficiaris i dotació

4 /3110/46204 CC Programa foment "condicions i estils
de vida" Ajuntaments 500.000,00 €

Condicions de salut i
estils de vida ONL

4 /3110/48900 CC - Programa foment" condicions i estils
de vida" per a ONL 210.000,00 €

Benestar i Comunitat

4/3110/48900 CC - Programa foment" condicions i
estils de vida" per a ONL 140.000,00 €
4/3110/46205 CC - Programa Benestar i Comunitat per
a ajuntaments184.500,00 €
4/3110/46501 CC - Programa Benestar i Comunitat per
a Consells Comarcals 200.600,00 €
4/3110/46700 CC - Programa Benestar i Comunitat per
a consorcis 89.500,00 €
4/3110/48903 CC - Programa Benestar i Comunitat per
a ONL 574.700,00 €

Formació de
professionals en l’àmbit
de la salut

4/3110/48912 CC - Ajuts a col·legis professionals
60.000,00 €

Inversió en equipaments
d’acció social i
manteniment de
consultoris

4/2310/76500 CC - ASI. Inversió en centres socials
Cons. Comarcals 50.000,00 €
4 2310/76700 CC - ASI. Inversió en centres socials
Consorcis 50.000,00 €
4/3110/46203 CC - SAC Programa Consultoris Locals
per a ajuntaments 200.000,00 €

Descripció de la línia
de subvenció

Servei de
Salut
Ambiental

APROVAT
25/01/2022 10:54

Condicions de salut i
estils de vida Ajuntaments

Intervencions
terapèutiques
Servei de
Promoció de
la Salut,
Benestar i
Atenció a les
Persones
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Seguretat, vigilància,
salvament i socorrisme de
platges
Servei de socorrisme a les
piscines d'ús públic de
titularitat i/o gestió
municipal
Lluita i control integrat de
plagues urbanes
Assessorament i suport
tècnic a polítiques
municip. de Salut
Ambiental

Aplicació, beneficiaris i dotació
5/3110/46201 CC - Prog.suport econòmic seguretat,
salvament i socorrisme 600.000 €
5/3110/46201 CC - Prog.suport econòmic seguretat,
salvament i socorrisme 200.000 €
5/110/46202 CC - Programa econòmic lluita i control
plagues 700.000,00 €
5/3110/46204 CC - Programa assessorament i suport
tècnic polítiques prot. 40.000,00 €
5/3110/76201 CC - Programa d'inversió suport tècnic
polítiques municipals 250.000,00 €
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Previsió econòmica per a les subvencions directes de caràcter nominatiu:
Descripció

Import

1. A l'Ajuntament de Salt – Projecte Juguem

25.000 €

2. A l'Ajuntament de Girona – Teleassistència

65.000 €

3. Al Consorci Alba Ter
4. Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa

10.000 €
180.000 €

5. A Unió de Pagesos

15.000 €

6. A la Fundació Pere Closa – Projecte escolar Girona-Est

15.000 €

7. Al CEE Font de l'Abella – Casal d'estiu

8.000 €

8. A l'AMPA del Centre d'Educació Especial Palau – Casal d'estiu

12.000 €

9. A l'Associació Genera – Atenció Integral a les dones

36.000 €

10. A l'Associació Valentes i Acompanyades

20.000 €

11. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Cooperació Internac. Girona

15.000 €

12. Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Tercer Món

30.000 €

13. A Entitats catalanes d'Acció Social Girona

10.000 €

14. A Càrites Diocesanes de Girona – Centres Distribució Aliments
15. Al Banc dels Aliments
16. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona – Incentivació recerca
17. A la Fundació Oncolliga Girona – Sup. Desp. Terapèutiques
18. A l'Institut Català de la Salut – Projecte Nens en moviment

200.000 €
40.000 €
100.000 €
15.000 €
4.000 €

19. A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació per a la promoció

75.000 €

20. Al Consorci de l'Estany – Mant. Xarxa camins i itineraris

20.000 €

21. A l'Associació Pallassos Pallapupas – Somriures d'hospital

29.000 €

22. A l'Associació Dentistes Solidaris Girona – Somriures solidaris

46.500 €

23. A l'Ajuntament de Girona – Pla anual d'actuació salut ambiental

137.000 €

24. A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual d'actuació salut ambiental

60.000 €

Previsió econòmica màxima per a subvencions directes per interès públic, social o
humanitari amb caràcter excepcional: 294.300 €.
CAPÍTOL XI. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Article 14
Per a cadascuna de les línies de concurrència esmentades als capítols IV, V i VI, VII d’aquest
Pla, es recolliran els següents indicadors numèrics anualment:
Fase de concessió de la subvenció:
-

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

Fase de justificació i pagament de la subvenció:
-

Número d’expedients amb minoracions
Import total de les minoracions
Número d’expedients revocats
Import total de les revocacions
Número d’expedients correctament justificats respecte del total
Import total pagat

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

Número de subvencions nominatives concedides
Import global concedit en subvencions nominatives
Número de subvencions excloses de concurrència per raó d’interès públic concedides
Import global concedit en subvencions excloses de concurrència per raó d’interès públic
concedides
% que representen les subvencions excloses de concurrència sobre el total de subvencions
de Dipsalut
Evolució de l’import concedit en subvencions excloses de concurrència amb relació a
exercicis anteriors

Anualment, abans del dia 1 de maig de l’exercici posterior a la concessió de les subvencions,
es realitzarà un informe que contingui, com a mínim, els indicadors numèrics anteriors, on
també es valorarà el grau de compliment del Pla Estratègic i l’oportunitat de les línies de
subvencions, i, si escau, s’acompanyarà amb una proposta d’actualització del Pla per la seva
aplicació en l’exercici següent.
CAPÍTOL XII. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE
SUBVENCIONS
Article 15
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 38/2003 de 17
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació
de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012 2).
Article 16
El vigent Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut (2020-2022) té vigència des de l’1 de
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2022, sense perjudici de les modificacions, revisions
2

Cal tenir en compte la modificació publicada en el BOP núm. 47 de 6 de març de 2020
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o revocacions anticipades que es puguin acordar anualment, a causa de la naturalesa dels
sectors afectats per les subvencions de Dipsalut, en especial en el vessant de l’acció social per
la seva constant evolució material.

6.

Expedient 2021/1129/D050601 – Proposta de rectificació d’un error aritmètic i
d’aprovació del text refós definitiu de l’acord del Consell Rector
d’adjudicació del Servei Local de Teleassistència a les comarques gironines

La gerent pren la paraula per explicar que es tracta d’un error aritmètic en l’acord del
Consell Rector d’adjudicació del Servei Local de Teleassistència: en el càlcul dels
preus unitaris de cadascuna de les dues modalitats de teleassistència (l’estàndard i
l’avançada) es va calcular un import d’IVA corresponent al 21%, tot i que l’IVA
aplicable és del 4%; això no afecta el preu total d’adjudicació del contracte, sinó
simplement els càlculs d’IVA. El que es proposa és esmenar aquest error aritmètic en
el text d’adjudicació del servei.
La presidenta recull el sentit del vot dels diferents grups: tots els assistents voten la
proposta favorablement.
Finalitzen les intervencions.
Antecedents i fonaments de dret
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2021, va
prendre entre d’altres, l’acord d’adjudicació del Servei Local de Teleassistència a
les comarques gironines, a favor de l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU amb NIF B80925977.
Al primer punt del citat acord, s’estableixen els preus unitaris del servei, d’acord
amb la proposta presentada per l’adjudicatari i que es reprodueixen a continuació:
Base
imposable

IVA 4%

Total

Teleassistència estàndard

12,50 €

2,63 €

15,13 €

Teleassistència amb tecnologia complementària

14,50 €

3,05 €

17,55 €

Posteriorment, un cop aprovat l’acord, es detecta un error aritmètic en el càlcul
de l’IVA, atès que si bé al quadre s’indica un 4% els l’import indicats fan referència
al 21%.
Per tant, el càlcul correcte dels imports unitaris del servei de Teleassistència a les
comarques gironines és:
Base
imposable

IVA 4%

Total

Teleassistència estàndard

12,50 €

0,50 €

13,00 €

Teleassistència amb tecnologia complementària

14,50 €

0,58 €

15,08 €
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Aquest error en el preu unitari del servei no implica variació en els imports
totals de l’adjudicació i tampoc en la periodificació de la despesa atès que, al
ser un contracte de serveis de tracte successiu, en el que l’execució es basa en
els preus unitaris oferts i està subordinada a les necessitats reals de Dipsalut
sense que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el
contracte, el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació,
sense que l’error referit influeixi en les xifres econòmiques aprovades en el seu
dia.
Vistos els antecedents, i vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que: “Les
Administracions Públiques podran, tanmateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus
actes.”
Vista la proposta emesa per la gerent de Dipsalut, de data 25 d’octubre de 2021.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen
els articles 10 i 15 del Text Refós dels Estatuts de Dipsalut, i a proposta de la
Presidència, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Corregir l’error aritmètic detectat en el primer punt de l’acord del Consell
Rector de Dipsalut, d’adjudicació del Servei Local de Teleassistència a les
comarques gironines, de data 5 d’octubre de 2021, que quedarà, en la seva versió
definitiva, tal com segueix:
“Proposta a la presidència de Dipsalut d’aprovació de l’adjudicació del Servei
Local de Teleassistència a les comarques gironines
Antecedents i fonaments de dret
En data 26 de maig de 2021, la cap de la unitat d’Acció Social de Dipsalut, emet un
informe on justifica la necessitat de contractar el servei local de teleassistència a
comarques gironines amb un pressupost màxim de licitació del contracte de quatre
milions sis-cents nou mil quaranta euros amb quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 €),
IVA no inclòs. A aquesta quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per import de cent
vuitanta-quatre mil tres cents seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims (184.361,61
€) fet que suposa un pressupost base de la licitació de quatre milions set cents
noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb deu cèntims (4.793.402,10 €) IVA inclòs, i
un termini d’execució de dos anys prorrogable per dos anys addicionals.
El dia 8 de juny de 2021 el Consell Rector de Dipsalut aprova l’inici de l’expedient de
licitació i posteriorment, el dia 16 de juny de 2021, es publicà l’anunci al perfil del
contractant de Dipsalut, un cop publicat l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, i
per tant es va iniciar el termini per a la presentació d’ofertes.
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Un cop finalitzat el termini, en data 9 de juliol de 2021, la mesa de contractació
procedeix a l’obertura dels sobres A i segons consta en el certificat de la plataforma de
contractació, van presentar oferta per participar en aquesta licitació les empreses
següents:
EMPRESA LICITADORA

NIF

REGISTRE

DATA

CLECE, S.A
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
SLU
FERROVIAL SERVICIOS, SAU
QUAVITAE SERRVICIOS ASISTENCIALES,
SAU

A80364243

E-2021-3085

12/7/2021

B80925977

E-2021-3108

13/7/2021

A80241789

E-2021-3113

13/7/2021

A80106842

E-2021-3114

13/7/2021

Un cop revisada la documentació presentada, es determina que la documentació
aportada per les empreses licitadores es conforme als requeriments de la clàusula
14.2 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Posteriorment, en data 21 de juliol de 2021, la mesa de contractació es reuneix per
obrir els sobres B presentats pels licitadors, referits a la documentació tècnica relativa
als criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor i seguidament, la
presidència n’ordena el trasllat a l’àrea gestora del contracte perquè emeti l’informe
tècnic de valoració de les ofertes en la major brevetat possible.
La mesa de contractació es reuneix el 20 d’agost de 2021 i acorda acceptar i assumir
les valoracions de les memòries del sobre B, un cop vist l’informe emès per la cap de
la unitat d’Acció Social de Dipsalut, de data 18 d’agost de 2021 i que es resumeixen a
continuació:

Licitador

Fins a 24
punts
Criteri 1

Fins a 8
punts
Criteri
2

Fins a 14
punts
Criteri 3

Fins a 4
punts
Criteri
4

PUNTUACIÓ
sobre B

CLECE, SA

9,00

4,00

4’50

2,00

19’50

TELEVIDA SLU

23’5

8,00

14,00

4,00

49’50

FERROVIAL
SAU

6,00

3,00

3,00

2,00

14,00

QUAVITAE SAU

10’25

5,00

9,00

1’50

25,75

Per tant, vistes les puntuacions i d’acord amb la clàusula 15 del PCAP, les empreses
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. i QUAVITAE SERVICIOS
ASISTENCIALES, S.A.U. havien assolit una puntuació superior al 50% dels punts
assignats als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor i per tant, van
passar a la següent fase de valoració (sobre C).
Per altra banda, les empreses CLECE, SA i FERROVIAL SERVICIOS, SAU van
quedar excloses del procediment de licitació.
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Seguidament, la mesa procedeix a l’obertura del sobre C i es valoren les propostes
presentades aplicant les fórmules establertes a la clàusula 15 del PCAP, obtenint els
resultats següents:
Puntuació
criteri
econòmic

Puntuació
impacte
ambiental
unitats mòbils

Puntuació
increment
unitats
mòbils

Total puntuació
sobre C

TELEVIDA S.L.U.

40,00

8,00

2,00

50,00

QUAVITAE S.A.U.

32,74

8,00

2,00

42,74

Licitador (sobre C)

Així mateix, es determina que l’oferta presentada per TELEVIDA SLU inclou un preu
unitari que es considera anormal o desproporcionat (un cop aplicats els paràmetres
de la clàusula 15.8 del PCAP) i per tant s’acorda requerir al licitador les condicions de
l’oferta que siguin susceptibles de justificar la qualitat de la proposta en relació amb el
baix nivell del preu ofert pel servei de Teleassistència amb tecnologia complementària.
Televida SLU presenta en temps i forma un document on exposa els motius que fan
viable la seva oferta, i en data 8 de setembre de 2021, la cap de la unitat d’Acció
Social de Dipsalut emet un informe favorable a la seva acceptació.
Per tant, vistos els antecedents, la mesa de contractació, de data 9 de setembre de
2021, acorda acceptar l’oferta presentada per Televida SLU i establir la puntuació
final de la licitació per ordre decreixent:
Licitador
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
CLECE, S.A

Sobre B
49’50
25,75
14,00
19’50

Sobre C
50,00
42,74
-

Total
99,50
68,49
-

Així mateix, la mesa referida va acordar considerar la proposició presentada per
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.com a més avantatjosa, així com
requerir-li la documentació prèvia a l’adjudicació indicada a la clàusula 16 del PCAP.
En data 14 de setembre de 2021 (registre de sortida RS 2021/1129) es notifica el
decret de requeriment referit i posteriorment el licitador presenta, en temps i forma, en
data 21 de setembre de 2021 (registre RE 2021/4272) la documentació requerida.
Fonaments de dret
Segons estableix la clàusula 19 del PCAP, l’acord d’adjudicació del contracte ha de ser
motivat i contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs
interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació; en particular,
expressarà el contingut mínim assenyalat a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), sens perjudici de l’excepció de
confidencialitat contemplada a l’article 155 de la LCSP.
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Vist que el contracte és de tracte successiu, en el que l’execució es basa en els preus
unitaris oferts i està subordinat a les necessitats reals de Dipsalut sense que aquestes
puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, el preu
d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
Vist que l’adjudicatari ha presentat en temps i forma la documentació prèvia a
l’adjudicació requerida i que aquesta ha sigut comprovada i validada per l’òrgan gestor
de la contractació.
Vista la proposta emesa per la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i
d’Organització de Dipsalut, de data 21 de setembre de 2021.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els
articles 10 i 15 de text refós des Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències
que corresponen al Consell Rector i a la Presidència, d’acord amb la DA 2a de la
LCSP i d’acord amb la delegació de competències de la Presidència de la Diputació de
Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019, el Consell Rector de Dipsalut aprova
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Adjudicar el contracte del servei Local de Teleassistència a les comarques
gironines a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU amb NIF
B80925977, per un import màxim de quatre milions sis-cents nou mil quaranta euros
amb quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 €), IVA no inclòs. A aquesta quantitat cal
aplicar l’IVA corresponent per import de cent vuitanta-quatre mil tres cents seixanta-un
euros amb seixanta-un cèntims (184.361,61 €) fet que suposa un pressupost base de
la licitació de quatre milions set cents noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb deu
cèntims (4.793.402,10 €) IVA inclòs, i un termini d’execució de dos anys prorrogable
per dos anys addicionals i amb data prevista d’inici de 1 de gener de 2022.
Els preus unitaris, són els establerts a la proposta presentada per l’adjudicatari i que
són els següents:
Base
imposable

IVA 4%

Total

Teleassistència estàndard

12,50 €

0,50 €

13,00 €

Teleassistència amb tecnologia complementària

14,50 €

0,58 €

15,08 €

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte, per un import d’un milió vuit-cents
quaranta-cinc mil euros (1.845.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1/2310/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Acció Social, del pressupost de
Dipsalut i d’acord amb el detall següent:
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2022
Import
IVA (4%)*
Total

APROVAT
25/01/2022 10:54

2023

865.384,62 €
34.615,38 €
900.000,00 €

Total

908.653,85 €
36.346,15 €
945.000,00 €

1.774.038,47 €
70.961,53 €
1.845.000,00 €

* IVA del 4%, d’acord amb l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es
tramitarà anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a
del Pressupost general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació
del contracte sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i
suficient per a fer front a les obligacions que se'n derivin en l'exercici corresponent. Es
fa constar que per al tipus de despesa a efectuar existeix normalment crèdit adequat i
suficient en el pressupost general de Dipsalut, com es desprèn del crèdit disposat en
l’actual contractació que cobreix el servei de teleassistència.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, pel que cal condicionar la
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats
que correspongui.
D’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la Diputació de
Girona 2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre d’unitats
estimades inicialment, com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les necessitats
de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del contracte,
donarà lloc a una modificació de l’expedient de despesa, sense que es consideri una
modificació contractual, podent alliberat el crèdit compromès amb anterioritat a la
liquidació del contracte, prèvia tramitació de l’esmentada modificació de l’expedient de
despesa.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte
de les estimades inicialment, es procedirà a tramitar la corresponent modificació del
contracte en els termes assenyalats en el plec de clàusules administratives.
Atès que el contracte es tramita per part de Dipsalut, però de forma conjunta amb
altres administracions locals de conformitat amb l’article 31 de la LCSP, la despesa
restant de 2.948.402,10 euros, anirà a càrrec dels ens locals de la província de Girona
participants en el programa de teleassistència, segons el compromís de despesa que
caldrà adoptar en cada cas, per fer front a les despeses derivades del funcionament
del servei en el seu àmbit territorial, d’acord amb el següent desglossament:
Territori
Consell Comarcal de l'Alt
Empordà

Total IVA inclòs
2022
218.353,90 €

Total IVA inclòs
2023
218.353,90 €

2022-2023
436.707,80 €
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Ajuntament de Figueres

Total IVA inclòs
2022

APROVAT
25/01/2022 10:54

Total IVA inclòs
2023

2022-2023

115.000,00 €

126.500,00 €

241.500,00 €

193.961,00 €

213.357,10 €

407.318,10 €

47.558,22 €

47.558,22 €

95.116,44 €

Ajuntament de Palafrugell

65.000,00 €

71.500,00 €

136.500,00 €

Consell Comarcal de la
Cerdanya

27.000,00 €

28.000,00 €

55.000,00 €

Consorci de la Garrotxa

162.442,87 €

162.442,87 €

324.885,74 €

Consorci del Gironès - Salt

161.640,46 €

161.640,46 €

323.280,92 €

65.000,00 €

67.000,00 €

132.000,00 €

74.860,09 €

82.346,09 €

157.206,18 €

192.073,84 €

211.281,22 €

403.355,06 €

Ajuntament de Blanes

81.871,72 €

90.058,89 €

171.930,61 €

Ajuntament de Lloret

30.286,31 €

33.314,94 €

63.601,25 €

1.435.048,41 €

1.513.353,69 €

2.948.402,10 €

Consell Comarcal del Baix
Empordà
Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

Consell Comarcal del Pla de
l'Estany
Consorci de Benestar Social
del Ripollès
Consell Comarcal de la
Selva

Total

Tercer. Autoritzar, de conformitat amb la petició rebuda a la documentació prèvia a
l’adjudicació presentada per l’adjudicatari, la constitució de la garantia definitiva per
import de dos-cents trenta-mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb dos cèntims
(230.452,02 €), corresponent al 5 % de l’import de licitació, mitjançant aval bancari del
Banco Santander, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 0049-289139-2110005498.
Quart. Designar com a persona responsable del contracte a la cap de la secció
d’Acció social de Dipsalut.
Cinquè. Comunicar als adjudicataris que un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses adjudicatàries la notificació de
l’adjudicació, formalitzin el corresponent contracte administratiu, al ser aquest un
contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, segons estableix
l'article 153.3 de la LCSP.
Sisè. Comunicar el present acord a la Tresoreria de Dipsalut, notificar a les empreses
licitadores que han pres part en el procediment de contractació i als ens locals que
participen en aquesta contractació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del
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contracte en el perfil de contractant de Dipsalut, en compliment de l’establert a l’article
63 de la LCSP.
Setè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya i publicar l’anunci d’adjudicació al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE).”
7.

Expedient 2021/2057/D030102 – Proposta d'adhesió a la Declaració sobre la
interdependència entre salut i natura a Catalunya

La presidenta explica que és una proposta que té com a objectiu vincular el treball que
fa Dipsalut amb la Taula “Salut i Natura” respecte del programa de Parcs de Salut i
Itineraris Saludables, però no necessàriament amb els parcs, treballant en la salut que
aporta la natura.
Seguidament cedeix la paraula a la gerent, qui per mitjà d’una presentació explica als
assistents l’origen i el contingut d’aquesta Declaració, i els aspectes que la connecten
amb les actuacions que porta a terme Dipsalut.
Finalitzada aquesta presentació, el vocal senyor Lluís Amat mostra la seva plena
conformitat amb la proposta.
La vocal senyora Marta Guillaumes mostra la seva conformitat a l’adhesió proposada,
però demana reflexionar i ser coherents, tenir un compromís real amb els termes de
les declaracions a les quals ens adherim, perquè les actuacions, en aquest cas de la
Diputació, van en un sentit contrari al de la preservació de la natura i fomenten un
model socioeconòmic que malmet el territori i ens ha portat a la situació de xoc climàtic
en què estem actualment, motiu pel qual demana prendre mesures que en molts casos
no són agradables.
[El vocal senyor Pere Casellas abandona la reunió quan són les 13:00 hores.]
La presidenta respon que es tracta d’un debat molt llarg i molt profund i no és el
moment de fer-ho, atès que no es tracta tant del “què” sinó més aviat del “com”, però
en tot cas, i pel que respecta Dipsalut, aclareix que es fa una adhesió a una declaració
perquè s’hi vol treballar, i que la nostra funció serà contribuir a què els municipis
identifiquin espais naturals que generen salut a la seva ciutadania, més enllà dels
parcs de salut, on fer activitat física que generi millors relacions, millor salut
emocional... en definitiva, ajudar a posar en valor aquests espais, com es va fer en el
seu moment amb els parcs de salut i les xarxes d’itineraris saludables, i pensar com es
relacionen amb les activitats pròpies de Dipsalut.
La presidenta recull el sentit del vot dels diferents grups: tots els assistents voten la
proposta favorablement.
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Finalitzen les intervencions.
La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) va celebrar un cicle de debats
“Salut i Natura”, entre l’octubre del 2018 i el gener del 2019. Arran d’aquests debats,
es va elaborar una Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a
Catalunya, que compta amb més de 115 organitzacions adherides –incloses la pròpia
Diputació de Girona, diversos ajuntaments de la província, el Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Girona, la Càtedra Oceans i Salut Humana (de la
Universitat de Girona), diferents entitats naturalistes i ecologistes o la Secretaria de
Medi Ambient i Sostenibilitat (del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya)– i més de 100 persones a títol individual, i que convoca a la
creació d’una taula intersectorial que prioritzi i defineixi una estratègia comuna a casa
nostra, a partir d'un treball transversal i multidisciplinari entre administració, recerca,
tercer sector i empreses.
La declaració constata que la natura ens aporta beneficis insubstituïbles per a la nostra
salut i benestar, no només en aspectes físics, sinó també psicològics i fins i tot
espirituals. També parteix de la idea que necessitem una natura saludable, per tenir
una vida saludable, ja que la nostra salut coexisteix amb la salut del planeta. El
propòsit central del document és una aliança entre organitzacions que treballem per la
salut de la natura i la salut de la societat, mitjançant la creació de la Taula “Salut i
natura”, que té la finalitat de definir i impulsar una estratègia comuna a Catalunya, que
situa la natura com a element essencial per a la salut de les persones i, alhora, la salut
humana com a prisma per a la seva conservació.
L’esperit d’aquesta declaració comparteix gran part dels objectius de desenvolupament
saludable (ODS) que recull l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODS 3 (Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a
totes les edats)
ODS 6 (Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament
per a totes les persones)
ODS 7 (Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna
per a totes les persones)
ODS 11 (Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles)
ODS 12 (Garantir modalitats de consum i producció sostenibles)
ODS 13 (Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes
d’aquest)
ODS 14 (Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els
recursos marins per al desenvolupament sostenible)
ODS 15 (Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes
terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació,
aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat)
ODS 17 (Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per
al Desenvolupament Sostenible).

Per la seva banda, les línies estratègiques de treball de Dipsalut recollides en el Pla
Estratègic 2021-2025 tenen, entre d’altres fites, contribuir a assolir els objectius de
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desenvolupament sostenible (ODS), establint mecanismes per a generar i compartir
coneixements entre els diferents agents de l’àmbit de la salut pública, l’acció social i la
sostenibilitat, fomentant la interrelació d’aquests agents i el treball en xarxa, donant
suport a les organitzacions d’aquest àmbit en els seus processos de transformació i
impulsant un model de societat sostenible centrat en la salut i el benestar de les
persones.
Així, per exemple, les actuacions dels programes del Catàleg de serveis dels àmbits
de sanitat ambiental, aigües de consum humà o establiments públics i indrets habitats
persegueixen els ODS 3, 6, 11 o 13, contribuint a una vida sana i al benestar de les
persones a totes les edats, a la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el
sanejament, a aconseguir ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i
sostenibles i a adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus
efectes.
A més, els diferents programes del Catàleg de serveis dels àmbits de condicions de
vida i reducció de les desigualtats, estils de vida o promoció de la salut i el benestar
contribueixen de manera recorrent, entre d’altres, a assolir els objectius següents:
•

ODS 3: com en el cas del programa Pm01 de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris
Saludables, fomentant estils de vida saludables en persones de totes les edats i,
especialment, entre les més grans, i promovent l’envelliment actiu; el programa
Pm07 de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils
de vida, que proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a promoure
el benestar per a tothom i en totes les edats; o el programa Pm08 "Girona, territori
cardioprotegit", que s’adreça a reduir el nombre de morts prematures causades
per malalties no transmissibles, posant a l’abast de la ciutadania un tractament
per poder actuar ràpid en cas de mort sobtada i augmentar així la supervivència.

•

ODS 11: de nou, en el cas del programa Pm01, la pràctica d’activitat física en
grup i en espais verds contribueix a crear comunitats inclusives i sostenibles, per
mitjà d’infraestructures urbanes imprescindibles per a tenir ciutats saludables i
inclusives, o bé el programa Pm10 «Benestar i Comunitat», que potencia el
foment de comunitats i espais inclusis i sostenibles.

•

ODS 12 i 13: el programa Pm08 "Sigues tu", eines i actius per a la salut, promou
la importància d’adquirir uns hàbits de consum que ens permetin viure en
harmonia amb la natura i mitigar el canvi climàtic.

•

ODS 17: en el cas del programa Pm10 (i, en general, de tots els programes de
suport econòmic) s’estableixen xarxes de relacions i de col·laboració entre
administracions i entitats claus del territori.

A més, el Pla de mandat 2020-2023 de la Diputació i el seu grup institucional s’articula
en set grans eixos que s’han d’anar desplegant coordinadament amb altres plans
transversals. Entre aquests eixos en destaquen el número 3 (Àmbit social i
mediambiental) i el número 7 (Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda
2030).
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Respecte de l’eix número 3, la Diputació confia en Dipsalut per a impulsar el concepte
de “Girona, territori saludable” com a eix vertebrador de polítiques saludables i socials.
Pel que fa a l’eix número 7, i com ja s’ha vist en el cas de les actuacions de Dipsalut,
els ODS han de ser el marc comú i estratègic de totes les polítiques del grup
institucional, especialment l’ODS 3 de salut i benestar, que té com objectiu fonamental
garantir una vida saludable i promoure el benestar universal.
És per això que la Diputació de Girona, a títol individual, s’adhereix a la Declaració
sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya per acord del Ple de la
Corporació en data 21 de juliol de 2020.
Per a facilitar el treball de manera coordinada amb la Xarxa per a la Conservació de la
Natura (XCN) i els diferents signants del document, per tal de contribuir a assolir els
objectius comuns, la cap del Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones signa, en data 22 d’octubre, informe favorable a l’adhesió de Dipsalut a
aquesta Declaració.
En aquest sentit, a la vista d’aquests antecedents, dels informes previs i dels
fonaments de dret aplicables, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector, ateses
les competències que l’article 10 dels Estatuts li atribueix, aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Adherir-se a la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a
Catalunya, d’acord amb el text que figura en l’annex.
Segon. Facultar la Presidència per a nomenar una persona representant de Dipsalut a
la Taula Intersectorial Salut i Natura i participar de les convocatòries d’aquesta Taula.
Tercer. Notificar aquest acord a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i a la
Diputació de Girona, així com a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a
Girona.
Annex
Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya
Com a resultat del Cicle “Salut i Natura” organitzat al Palau Macaya de Barcelona (octubre
2018 - gener 2019), orientat a l’elaboració d’una estratègia comuna entre administració,
entitats, sector privat i recerca, per afavorir la interrelació entre la salut integral de la
societat i la de la natura a Catalunya, i a partir de les aportacions fetes per ponents i
participants a la sessió inaugural i a les tres jornades de treball posteriors (Com generem
territoris sans i sostenibles? Com garantim l’accés equitatiu a la natura? Com construïm ciutats
saludables?),
RECONEIXEM QUE:
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•

Cada cop hi ha més evidències científiques que demostren que la natura ens aporta
beneficis insubstituïbles per a la salut i el benestar integrals, en les tres
dimensions constitutives de l’ésser humà: física, psicològica i espiritual.

•

El contacte directe amb la natura pot, entre altres beneficis: millorar l’estat general
de salut i augmentar la vitalitat física, millorar l’equilibri i el benestar psicològics, millorar
la interacció i la cohesió social, fomentar la capacitat de meravella, el sentit d’unitat i
pertinença.

•

Necessitem una natura sana (en bon estat de conservació) per poder tenir una vida
saludable i un desenvolupament humà integral. La nostra salut depèn de la salut dels
ecosistemes de la Terra, i més particularment, de la salut dels ecosistemes dels llocs
on vivim, dels territoris on es purifica l’aire que respirem, els que recullen l’aigua que
bevem, o aquells on creixen els aliments que ens nodreixen.

•

Cada cop vivim més en ciutats i entorns artificials, i ens estem allunyant més de
la natura. Per primera vegada a la història, més del 50% de la població mundial viu en
entorns urbans, i es preveu que l'any 2030 s’arribi al 60%.

•

El contacte amb la natura té una important funció preventiva, i pot tenir també, en
certs casos, notables funcions terapèutiques o guaridores.

•

El foment d’estils de vida sans, en contacte regular amb espais naturals, o espais
verds a la ciutat, augmenta el benestar i la salut, tant personal com social, i ajuda a
sintonitzar en profunditat amb els ritmes i elements naturals.

•

Davant de la concentració urbana i del repte del canvi climàtic, la natura urbana ajuda
a fer ciutats més resilients i sostenibles (ODS núm. 11), reduint la contaminació de
l’aire, el soroll i la calor.

•

La naturalització de les ciutats és necessària perquè aquestes siguin més saludables,
però cal que es garanteixi l'accés equitatiu a la natura i evitar efectes indesitjats,
com el fenomen de la gentrificació verda.

CONSTATEM QUE A CATALUNYA:
•

El 90% del territori és rural, amb una gran diversitat i riquesa natural i de
paisatges, que són part de la nostra identitat personal i col·lectiva.

•

Durant els darrers decennis la biodiversitat ha experimentat un fort declivi, molts
hábitats s’han malmès i molts paisatges s’han degradat.

•

El 95% de la població viu en un medi urbà, i la tendència encara és ascendent.

•

La població catalana cada cop envelleix més, i la salut de les persones de més de
65 anys tendeix a empitjorar més que en altres països del nostre entorn.

•

La nostra societat pateix un augment de malalties de civilització (lligades també a
l’envelliment de la població), no transmissibles: cardiovasculars, immunitàries i
degeneratives (càncers, alzheimer, etc.) alhora que augmenten els problemes de
salut mentals (estrès, angoixa, depressió, etc.).
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•

Es considera que el 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema
sanitari i, per tant, l’entorn natural i els factors ambientals poden són fonamentals per a
millorar la salut.

•

La despesa sanitària ja representa el 25% del pressupost de la Generalitat i encara
resulta insuficient per atendre les necessitats creixents.

I valorem que ja es compta amb eines estratègiques com:
•

L'Agenda 2030 a Catalunya per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, promoguda pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya.

•

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) (2017-2020) de
la Generalitat de Catalunya per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció del
Govern i la societat.

•

L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, aprobada
per la Generalitat de Catalunya el juliol del 2018, que defineix el full de ruta de les
polítiques de conservació de la natura del Govern fins al 2030.

•

A escala municipal, el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona (2013-2020) que
considera la salut integral en les seves estratègies i accions, al mateix nivell que el
lleure, i aposta per naturalitzar, eliminar tractaments tòxics, i implicar a la ciutadania en
la seva gestió.

ENS COMPROMETEM A:
Impulsar iniciatives estables de diàleg i col·laboració entre organitzacions que treballem per la
salut de la natura i per la salut de les persones, com ara una Taula intersectorial “Salut i
Natura” de Catalunya, formada per administració, entitats, sector privat i recerca, amb la
missió d’afavorir el treball col·lectiu, transversal i transdisciplinari, i consensuar i emprendre una
estratègia comuna sobre la interdependència entre la salut de la societat i la de la natura a
Catalunya.
LA TAULA PARTIRÀ DE:
Les següents aportacions recollides al llarg del cicle “Salut i Natura”, que s'exposen agrupades
en els següents objectius estratègics i línies de treball identificats:
1. Promoure un model de salut basat en la prevenció, l’empoderament de les
persones i en la salut comunitària.
a. Desenvolupar una estratègia interdepartamental de foment de la salut integral
(física, psíquica i espiritual) que es fonamenti en la natura.
b. Afavorir el treball transversal entre sectors (administració pública, entitats socials,
sector privat i recerca) per promoure aquest model.
c. Desenvolupar, i incorporar una vegada validat, un índex d’accés a la natura en els
informes anuals de salut, amb indicadors qualitatius i quantitatius.
2. Integrar la salut en els plans territorials, urbanístics i d'infraestructures.
a. Incorporar la consideració de la salut en l’elaboració dels instruments de
planificació i d’avaluació ambiental de qualsevol planificació territorial i urbanística:
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en projectes (com per exemple el Test Salut i l’Avaluació d’Impacte en Salut de
Sant Andreu de la Barca, entre d’altres), plans (com ha fet Vic), així com en
programes, polítiques i plecs de condicions tècniques.
b. Impulsar l'accés al verd urbà equitatiu i universal, que ofereixi a la ciutadania el
contacte amb una natura de qualitat, sense haver de sortir de la ciutat.
c. Introduir en la formació i capacitació d’urbanistes, arquitectes, enginyers l’impacte a
la salut i el benestar dels espais verds, els edificis i les infraestructures, considerant
estratègies de naturalització a diverses escales (com fa, per exemple, “Edificis
positius”).
3. Desplegar la prescripció de natura.
a. Promoure les activitats del Pla d’activitat física, esport i salut en entorns naturals
per tal de millorar-ne els beneficis per a la salut integral.
b. Impulsar la prescripció de natura des dels Centres d’Atenció Primària, dins del
projecte de prescripció social del PINSAP i el COMSalut, considerant els espais
verds i blaus (fluvials, lacustres i marins) més adients.
c. Desenvolupar un procés participatiu per adaptar el programa "Healthy parks,
healthy people" en tots els tipus d’espais naturals protegits de Catalunya i altres
espais naturals en custòdia del territori, tenint present el treball que la Federació
EUROPARC està fent per adaptar-lo a la realitat europea.
d. Desplegar una xarxa d’actius de natura, com ara rutes saludables, itineraris,
camins de ronda, boscos terapèutics (seguint el model de Sèlvans), iniciatives,
recursos i espais (verds i blaus) que aportin beneficis per la salut, també en l’àmbit
urbà, a partir dels que ja existeixen o siguin condicionats amb aquest propòsit.
Incorporant-los en el mapa d’actius de Salut del PINSAP.
e. Millorar la capacitació del guiatge d’acostament a la natura des de l’òptica
preventiva i terapèutica.
4. Conservar, i restaurar quan s’escaigui, els espais agraris i el patrimoni natural
tant fora com dins de les ciutats.
a. Recuperar espais agrícoles, especialment entorn dels espais urbans, per afavorir
l’alimentació saludable de proximitat, el relleu generacional al camp i la sobirania
alimentària (com per exemple, els Espais Test Agraris).
b. Conformar una xarxa de boscos, d’espais fluvials i marins d’alt valor ecològic, i
identificar aquells que puguin acollir activitats del camp de la salut.
c. Impulsar mesures efectives de protecció dels espais verds i blaus urbans,
prioritzant aquells que més beneficis aporten a la salut ciutadana (per exemple
mitjançant catàlegs urbans del verd públic i privat).
d. Destinar els recursos econòmics necessaris per a la conservació dels espais
naturals per tal que puguin seguir produint beneficis en salut i benestar a tota la
societat.
5. Augmentar i millorar la infraestructura verda i blava urbana i periurbana.
a. Fomentar una xarxa de ciutats saludables, amb més espais verds de qualitat
(parcs, jardins, horts, etc.) i amb una diversitat d’espais naturals, amb
característiques diferenciades, per tal de maximitzar els seus beneficis per tots els
subgrups de població, tenint en compte les necessitats derivades de l’adaptació al
canvi climàtic.
b. Protegir i restaurar els espais naturals periurbans i promoure’n la connectivitat entre
ells i amb els espais verds urbans.
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c. Conservar i incentivar el verd privat, promovent, entre altres, les parets i teulades
verdes per augmentar la dotació verda de les ciutats.
d. Naturalitzar els patis d’escola, hospitals, centres de gent gran i centres cívics i els
seus entorns.
e. Impulsar mesures per evitar el desenvolupament de la gentrificació verda (expulsió
de veïns per encariment dels lloguers d’habitatges adjacents a parcs), mitjançant
estratègies preventives com ara la distribució equitativa dels espais naturals, les
polítiques d’habitatge equitatives, i el control dels preus de lloguer.
6. Promoure i facilitar la implicació ciutadana en l’augment, gestió i gaudi dels
espais verds i blaus, afavorint l’accés equitatiu a la natura.
a. Afavorir l'ús ordenat dels espais naturals per part de la ciutadania amb la finalitat de
millorar la salut de la societat, mitjançant processos d'empoderament comunitari i
aproximacions experiencials.
b. Promoure la participació ciutadana en la conservació o gestió dels espais verds
(horts urbans, jardins terapèutics, recuperació de camins, miradors, fonts, aules a
l’aire lliure, etc.).
c. Promoure horts comunals, compartits i inclusius per a la integració i la cohesió
social, com a espais educatius, de convivència, d’integració social, i d'agricultura
urbana.
d. Impulsar iniciatives per garantir l’accés a espais naturals, periurbans i urbans de
col·lectius vulnerables o amb necessitats especials (inspirats, per exemple, en el
programa Volca’t).
e. Impulsar la custòdia del territori i el voluntariat ambiental en la gestió i la cura de
parcs, espais verds i blaus, fins i tot en els parterres i escocells de la ciutat.
7. Incrementar la recerca científica i la difusió de les evidències relatives als
beneficis que la natura aporta a la salut.
a. Enfortir la transmissió de l’evidència científica dels beneficis de la natura per a la
salut a responsables polítics, gestors, professionals de la salut i del medi ambient, i
ciutadania.
b. Avaluar els serveis ambientals dels espais naturals, considerant sempre els efectes
a la salut, tant en àmbits rurals, com periurbans i urbans.
c. Quantificar periòdicament l’estalvi econòmic que, per a diferents grups socials,
suposa la prevenció amb actius de natura i difondre'n els resultats.
d. Realitzar més estudis sobre els beneficis per a la salut de la immersió i la
interrelació amb la natura, tant dels espais naturals verds com blaus, tenint en
compte els diferents aspectes naturals i socials que singularitzen la realitat de
Catalunya.
CONVIDEM
A totes les entitats públiques, socials i privades interessades en aquesta declaració a adherirs’hi públicament i a sumar esforços per desenvolupar sinèrgies positives per la nostra salut i la
de la nostra terra.
A Barcelona, 30 de gener de 2019

8.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

No n’hi ha cap.
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Torn obert de paraules

No hi ha més intervencions.

Abans d’aixecar la sessió, la presidenta proposa als assistents que la reunió ordinària
corresponent al mes de desembre es porti a terme de manera presencial i que s’hi
decideixi el règim de sessions del 2022.
Els assistents manifesten la seva conformitat.
La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
La presidenta p.d.
Maria Puig i Ferrer

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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