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Núm. exp.: 2014/1134 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 
Girona. Consell Rector de Dipsalut
 
 
Acta  
 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) 
 
Núm. sessió:  2014/2 
Caràcter:  Ordinària
Data:  22 d’abril
Horari: De les 12
Lloc:   Saló de Co
 
Hi assisteixen: 
 

• Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vocals : 
Miquel Noguer i Planas
Miquel Calm i Puig
Immaculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Martí Armadà i Pujol
Salvador Ros i Reig
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora p.d.:
Mª del Mar Domènech i Sistané
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la 
i Sumsi, coordinadora de la Presidència
 
El vocal senyor Miquel Noguer s’incorpora a la reunió a l’inici del punt dotzè. El vocal 
senyor Miquel Calm s’incorpora 
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Secretaria 
reunió Consell Rector 22 abril 2014 – Sessió 2014/4 LE 2014/75 

Consell Rector de Dipsalut 

Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de 

Ordinària 
d’abril de 2014 

2:15 a les 12:40 hores 
Comissions de la Diputació de Girona 

Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Miquel Noguer i Planas 
alm i Puig  

Immaculada Colom i Canal 
Antoni Guinó i Bou 
Martí Armadà i Pujol 
Salvador Ros i Reig 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

Interventora p.d.:  
Mª del Mar Domènech i Sistané 

M. Teresa Villar i Roda 

bé hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora
, coordinadora de la Presidència de Dipsalut. 

El vocal senyor Miquel Noguer s’incorpora a la reunió a l’inici del punt dotzè. El vocal 
senyor Miquel Calm s’incorpora a la reunió durant la discussió del punt sisè.

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 1 

Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de 

senyora Àfrica Masó 

El vocal senyor Miquel Noguer s’incorpora a la reunió a l’inici del punt dotzè. El vocal 
a la reunió durant la discussió del punt sisè. 



 

Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, el vicepresident 
segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els vocals senyora Pia Bosch i Codolà i 
senyors Jordi Gironès i Pasolas i Xavier Soy
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (números 
2014/2 i 2014/3), dels dies 4 i 11 de març de 2014

2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci

primera 
5. 2014/1099 – Proposta de modificació de les ordenances fiscals que 

regulen la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de 
la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis [LE 2014/70]

6. 2014/1133 – Propo
específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de 
l’ús del consultori local [LE 2014/74]

7. 2014/1117 – Proposta d’aprovació de 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter del programa de control i gestió de 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre [LE 2014/73]

8. 2014/1132 – Proposta d’
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya per al control i la gestió
derivats de la presencia de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà [SAE 2014/13]

9. 2014/834 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Salt per al finançament del projecte “Pla de Salut Jove” 
2014-2015 [SAE 2014/7]

10. 2014/1131 – Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finançament de la prova pilot 
(pretest) – seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 2014/12]

11. 2012/1434 – Proposta d’aprovació adde
entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 
2012/16] 

12. 2013/1445 – Proposta de convalidació del conveni de col·laboració amb 
Diari de Girona per al finançament del Suplement de Salut [SAE 2013/14]

13. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
Selva [SOI 2010/12]

14. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectats de 
Cardiopaties Infantils de Catalunya (AACIC) [SOI 2010/15]
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Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, el vicepresident 
segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els vocals senyora Pia Bosch i Codolà i 
senyors Jordi Gironès i Pasolas i Xavier Soy i Soler. 

Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (números 
2014/2 i 2014/3), dels dies 4 i 11 de març de 2014 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència 

Proposta de modificació de les ordenances fiscals que 
regulen la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de 
la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis [LE 2014/70]

Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les bases 
específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de 
l’ús del consultori local [LE 2014/74] 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter del programa de control i gestió de 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre [LE 2014/73] 

Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya per al control i la gestió
derivats de la presencia de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà [SAE 2014/13] 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Salt per al finançament del projecte “Pla de Salut Jove” 

[SAE 2014/7] 
Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 

d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finançament de la prova pilot 
seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 2014/12]

Proposta d’aprovació addenda al Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 

Proposta de convalidació del conveni de col·laboració amb 
per al finançament del Suplement de Salut [SAE 2013/14]

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
Selva [SOI 2010/12] 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectats de 
Cardiopaties Infantils de Catalunya (AACIC) [SOI 2010/15] 
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Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, el vicepresident 
segon, senyor Josep Marigó i Costa, i els vocals senyora Pia Bosch i Codolà i 

Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (números 

a i la Vicepresidència 

Proposta de modificació de les ordenances fiscals que 
regulen la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de 
la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis [LE 2014/70] 

sta d’aprovació de la convocatòria i de les bases 
específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de 

l’encàrrec de gestió a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter del programa de control i gestió de 

 
aprovació del conveni amb la Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya per al control i la gestió de riscos 
derivats de la presencia de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Salt per al finançament del projecte “Pla de Salut Jove” 

Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finançament de la prova pilot 

seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 2014/12] 
nda al Conveni de col·laboració 

entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 

Proposta de convalidació del conveni de col·laboració amb 
per al finançament del Suplement de Salut [SAE 2013/14] 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson Blanes – La 

de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectats de 



 

15. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a la Fundació Privada Alt

16. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de Girona i 
comarques Astrid

17. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a AECC 
2010/20] 

18. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 
convocatòria 

19. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessio ns anteri

2014/2 i 2014/3), dels dies 4 i 11 de març de 2014
 

S’aproven per unanimitat 
actes de les sessions númer
març de 2014 respectiv

 
2. Informació de la Presidència
 
El vicepresident primer informa de les diferents visites que s’han dut a terme:
 
Visites institucionals: 

• Consells Comarcals del Baix Empordà, de la Garrotxa, de l’Alt Empordà i del 
Pla de l’Estany, per seguir tractant 

• Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, de Beuda i de Cassà de la Selva
• Agència Catalana de Seguretat Alimentària

futures en els seus projectes
• Dr. Josep Trias, director dels 

Catalunya a Girona
de la salut mental
 

Visites entitats: 
• Fòrum Sanitari 
• Unió de Pagesos
• Xaropclown 
• Associació Catalana de Familiars de TDAH

el congrès que organitzen
• Col·legi de Farmacèutics de Catalunya
 

3. Informació de la Gerència
 
No hi ha res per comentar.
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Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a la Fundació Privada Altem [SOP 2010/22]

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de Girona i 
comarques Astrid-21 [SOP 2010/9] 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
’una subvenció a AECC – Catalunya contra el Càncer [SOP 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 

Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessio ns anteri
2014/2 i 2014/3), dels dies 4 i 11 de març de 2014  

per unanimitat els esborranys, prèviament lliurats als assistents, de l
números 2014/2 i 2014/3, que van tenir lloc el

respectivament. 

Informació de la Presidència  

El vicepresident primer informa de les diferents visites que s’han dut a terme:

Consells Comarcals del Baix Empordà, de la Garrotxa, de l’Alt Empordà i del 
, per seguir tractant sobre el programa “Salut i Crisi”

Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, de Beuda i de Cassà de la Selva
Agència Catalana de Seguretat Alimentària, per parlar sobre col·laboracions 
futures en els seus projectes 
Dr. Josep Trias, director dels Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de 

a Girona, per plantejar una col·laboració en matèria de promoció 
de la salut mental 

 
Unió de Pagesos 

Associació Catalana de Familiars de TDAH, per plantejar una col
el congrès que organitzen 
Col·legi de Farmacèutics de Catalunya 

Informació de la Gerència  

No hi ha res per comentar. 
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Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
em [SOP 2010/22] 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
2013/1 d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de Girona i 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament JUR 
Catalunya contra el Càncer [SOP 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 

Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessio ns anteri ors (números 

als assistents, de les 
tenir lloc els dies 4 i 11 de 

El vicepresident primer informa de les diferents visites que s’han dut a terme: 

Consells Comarcals del Baix Empordà, de la Garrotxa, de l’Alt Empordà i del 
sobre el programa “Salut i Crisi” 

Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, de Beuda i de Cassà de la Selva 
, per parlar sobre col·laboracions 

de la Generalitat de 
, per plantejar una col·laboració en matèria de promoció 

, per plantejar una col·laboració en 



 

4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 
primera 

 
Decret núm. 1 de 3 de gener de 2014
Gisela Hernàndez de Diego
total de 6 hores setmanals per acumulació de tasques en les seves funcions ordinàries.
Decret núm. 2 de 3 de gener de 20
Gemma Ollé i Rubio en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les 
tasques d’organització de cursos que té encarregades.
Decret núm. 3 de 3 de gener de 2014
Fundació Síndrome de Down Astrid 21 per tal que 
pràctiques d’integració laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 4 de 3 de gener de 2014
prestats fora de la jornada laboral habitual 
14 hores en horari festiu els dies 24 i 31 de desembre de 2013.
Decret núm. 5 de 3 de gener de 2014
contracte de serveis de seguretat de les instal·lacions de de Dipsalut (gener
Decret núm. 6 de 8 de gener de 2014
serveis de manteniment de les dues impressore
consum anual de les còpies corresponents a aquests equips d’impressió.
Decret núm. 7 de 8 de gener de 2014
interinatge per tal que presti els seus serveis c
Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del 9 de 
gener de 2014 i fins a la reincorporació de 
Decret núm. 8 de 9 de gener de 2014
SC el contracte de serveis de la realització del curs “Tractament del trauma. Perquè les 
víctimes deixin de ser-ho el més aviat possible”.
Decret núm. 9 de 9 de gener de 2014
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per a la 
instal·lació d’uns sistemes de telecontrol als dipòsits d’aigua potable de les zones 
d’abastament del municipi concedida a l’Ajuntament 
Decret núm. 10 de 10 de gener de 2014
de treball d’auxiliar administrati
per l’ajuntament de Calvià amb efectes a partir del dia
Decret núm. 11 de 10 de gener de 2014
prestats fora de la jornada laboral habitual de 
corresponent a 7 hores en horari diürn durant el darrer 
Decret núm. 12 de 10 de gener de 2014
prestats fora de la jornada laboral habitual 
a 6 hores en horari diürn durant el darrer trime
Decret núm. 13 de 10 de gener de 2014
prestats fora de la jornada laboral habitual de 
corresponent a 14 hores en horari diürn durant el darrer trim
Decret núm. 14 de 13 de gener de 2014
serveis d’assessorament en xarxes socials de gener a desembre de 2014 durant 85 hores.
Decret núm. 15 de 13 de gener de 2014
l’Asociación Española de Enfermería en Cardiología i  minorar
Decret núm. 16 de 14 de gener de 2014
d’un any per portar a terme els serveis que es derivin dels
gestió i controls d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi i del programa Pt02 de 
suport a la gestió i controls d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi.
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Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 

Decret núm. 1 de 3 de gener de 2014. Concedir una prolongació de jornada a 
Gisela Hernàndez de Diego i al senyor Toni Fernàndez i Garcia en horari de tardes amb un 
total de 6 hores setmanals per acumulació de tasques en les seves funcions ordinàries.
Decret núm. 2 de 3 de gener de 2014. Concedir una prolongació de jornada a 

en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les 
tasques d’organització de cursos que té encarregades. 
Decret núm. 3 de 3 de gener de 2014. Aprovar el text del conveni de pràctiques amb la 
Fundació Síndrome de Down Astrid 21 per tal que l’Alberto Caraballo i Alaminos
pràctiques d’integració laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 4 de 3 de gener de 2014. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual al senyor Toni Fernàndez i Garcia
14 hores en horari festiu els dies 24 i 31 de desembre de 2013. 
Decret núm. 5 de 3 de gener de 2014. Adjudicar a Unidad Logística Empresarial SL el 
contracte de serveis de seguretat de les instal·lacions de de Dipsalut (gener
Decret núm. 6 de 8 de gener de 2014. Adjudicar a Copicat Sala Roura SL el contracte de 
serveis de manteniment de les dues impressores multifuncions Kyocera Taskalfa 3050ci i el 
consum anual de les còpies corresponents a aquests equips d’impressió. 
Decret núm. 7 de 8 de gener de 2014. Contractar temporalment la senyora Mireia Olteanu
interinatge per tal que presti els seus serveis com a administratiu/va a la Secció Jurídica i 
Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del 9 de 
gener de 2014 i fins a la reincorporació de la senyora Sònia Méndez i Carrasco.
Decret núm. 8 de 9 de gener de 2014. Adjudicar a Axios Suport Psicològic a l’Administració 
SC el contracte de serveis de la realització del curs “Tractament del trauma. Perquè les 

ho el més aviat possible”. 
Decret núm. 9 de 9 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per a la 
instal·lació d’uns sistemes de telecontrol als dipòsits d’aigua potable de les zones 
d’abastament del municipi concedida a l’Ajuntament de Bolvir. 
Decret núm. 10 de 10 de gener de 2014. Destinar la senyora Saturnina Pecos i Pérez
de treball d’auxiliar administratiu/va mentre duri la comissió de serveis que li ha estat atorgada 
per l’ajuntament de Calvià amb efectes a partir del dia 11 de gener de 2014.
Decret núm. 11 de 10 de gener de 2014. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà i Vendrell
corresponent a 7 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2013. 
Decret núm. 12 de 10 de gener de 2014. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí
a 6 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2013. 
Decret núm. 13 de 10 de gener de 2014. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó i Garcia
corresponent a 14 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2013.
Decret núm. 14 de 13 de gener de 2014. Adjudicar a Mister Brander SL  el contracte de 
serveis d’assessorament en xarxes socials de gener a desembre de 2014 durant 85 hores.
Decret núm. 15 de 13 de gener de 2014. Modificar l’import de la subv
l’Asociación Española de Enfermería en Cardiología i  minorar-la a l’import de 2.891,16 
Decret núm. 16 de 14 de gener de 2014. Aprovar la pròrroga del contracte per un període 
d’un any per portar a terme els serveis que es derivin dels programes Pt01 de suport a la 
gestió i controls d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi i del programa Pt02 de 
suport a la gestió i controls d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi.
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Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 

ncedir una prolongació de jornada a la senyora 
en horari de tardes amb un 

total de 6 hores setmanals per acumulació de tasques en les seves funcions ordinàries. 
. Concedir una prolongació de jornada a la senyora 

en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les 

conveni de pràctiques amb la 
l’Alberto Caraballo i Alaminos realitzi 

pràctiques d’integració laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 
la gratificació per serveis extraordinaris 

al senyor Toni Fernàndez i Garcia corresponent a 

d Logística Empresarial SL el 
contracte de serveis de seguretat de les instal·lacions de de Dipsalut (gener-desembre 2014). 

. Adjudicar a Copicat Sala Roura SL el contracte de 
s multifuncions Kyocera Taskalfa 3050ci i el 

 
la senyora Mireia Olteanu per 

va a la Secció Jurídica i 
Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del 9 de 

la senyora Sònia Méndez i Carrasco. 
judicar a Axios Suport Psicològic a l’Administració 

SC el contracte de serveis de la realització del curs “Tractament del trauma. Perquè les 

venció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per a la 
instal·lació d’uns sistemes de telecontrol als dipòsits d’aigua potable de les zones 

la senyora Saturnina Pecos i Pérez al lloc 
va mentre duri la comissió de serveis que li ha estat atorgada 

11 de gener de 2014. 
. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 

la treballadora Imma Vilà i Vendrell 
 

. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
del treballador Antoni Mulero i Punsí corresponent 

. Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
la treballadora Marta Vallmajó i Garcia 

estre de 2013. 
. Adjudicar a Mister Brander SL  el contracte de 

serveis d’assessorament en xarxes socials de gener a desembre de 2014 durant 85 hores. 
. Modificar l’import de la subvenció concedida a 

la a l’import de 2.891,16 €. 
. Aprovar la pròrroga del contracte per un període 

programes Pt01 de suport a la 
gestió i controls d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi i del programa Pt02 de 
suport a la gestió i controls d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi. 



 

Decret núm. 17 de 14 de gener
d’un any per portar a terme els serveis que es derivin dels programes Pt03 de suport a la 
gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i del programa Pt04 
d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Decret núm. 18 de 14 de gener de 2014
clàusula XVI del Plec de clàusules administratives referents als criteris de valoració 
avaluables xifres o percent
programa de suport a la gestió de la salubritat de sorreres infantils.
Decret núm. 19 de 16 de gener de 2014
formació i seguiment de les Àree
salut i xarxes d’itineraris saludables” mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
Decret núm. 20 de 16 de gener de 2014
Dipsalut a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL
Decret núm. 21 de 17 de gener de 2014
enviament del Catàleg de Serveis 2014 de Dipsalut a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL
Decret núm. 22 de 17 de gener de 2014
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 
Anar-hi Anant i minorar-la a un import de 1.241,97 
Decret núm. 23 de 17 de gener de 2014
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 
MELIC (Mares en lactància i criança) i minorar
Decret núm. 24 de 17 de gener de 2014
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida al Casal del 
poble de Maià de Montcal i minorar
Decret núm. 25 de 17 de gener de 2014
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 
Vilafant i minorar-la a un import de 1.592,54 
Decret núm. 26 de 17 de gener de 2014
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 
Maçanet de Cabrenys i minorar
Decret núm. 27 de 17 de gener de 2014
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 
Juvenil Joves de Sant Feliu de Buixalleu i minorar
Decret núm. 28 de 22 de gener de 2014
d’ubicació d’un desfibril·lador fix sempre que es compleixin els requeriments d’instal·lació 
establerts al conveni de cessió de desfibril·ladors.
Decret núm. 29 de 24 de gener de 2014
AGICAEM per a la realització 
qualitat de vida a la demarcació de Girona atès que ha incomplert l’obligació de presentar 
justificació en els termes establerts en la convocatòria.
Decret núm. 30 de 24 de gener de 2014
serveis de manteniment del programa ABSIS.
Decret núm. 31 de 27 de gener de 2014
de realització del vídeo informatiu del projecte “Detectiu Queixal Corcat”.
Decret núm. 32 de 27 de gener de 2014
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a la Fundació 
Onyar la Selva i minorar-la a un import 
Decret núm. 33 de 28 de gener de 2014
amb l’Ajuntament de Banyoles per al finançament de la protecció, vigilància, salvament i 
socorrisme a la zona pública de bany “La caseta de fusta” per als
el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació aritmètica aplicada, correspon al 
28,57% i no al 33,33% com indica el conveni.
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Decret núm. 17 de 14 de gener de 2014. Aprovar la pròrroga del contracte per un període 
d’un any per portar a terme els serveis que es derivin dels programes Pt03 de suport a la 
gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i del programa Pt04 

de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. 
Decret núm. 18 de 14 de gener de 2014. Rectificar l’error de transcripció detectat en la 
clàusula XVI del Plec de clàusules administratives referents als criteris de valoració 
avaluables xifres o percentatges fins a 100 punts, de l’anunci de licitació de serveis del 
programa de suport a la gestió de la salubritat de sorreres infantils. 
Decret núm. 19 de 16 de gener de 2014. Aprovar l’expedient de contractació del servei de 
formació i seguiment de les Àrees bàsiques de Salut dins el programa Pm01 “Parcs urbans de 
salut i xarxes d’itineraris saludables” mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
Decret núm. 20 de 16 de gener de 2014. Adjudicar la contractació dels serveis d’impressió de 

l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL 
Decret núm. 21 de 17 de gener de 2014. Adjudicar la contractació dels serveis d’impressió i 
enviament del Catàleg de Serveis 2014 de Dipsalut a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL
Decret núm. 22 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 

la a un import de 1.241,97 €. 
Decret núm. 23 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 
MELIC (Mares en lactància i criança) i minorar-la a un import de 839,11 €. 
Decret núm. 24 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida al Casal del 
poble de Maià de Montcal i minorar-la a un import de 560,45 €. 
Decret núm. 25 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció de suport pel 
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 

la a un import de 1.592,54 €. 
Decret núm. 26 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció de suport p
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 
Maçanet de Cabrenys i minorar-la a un import de 855,85 €. 
Decret núm. 27 de 17 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 

la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 
Juvenil Joves de Sant Feliu de Buixalleu i minorar-la a un import de 602,99 
Decret núm. 28 de 22 de gener de 2014. Autoritzar l’ajuntament d’Alp a realitzar el canvi 

icació d’un desfibril·lador fix sempre que es compleixin els requeriments d’instal·lació 
establerts al conveni de cessió de desfibril·ladors. 
Decret núm. 29 de 24 de gener de 2014. Revocar la subvenció concedida a l’Associació 
AGICAEM per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a la millora de la 
qualitat de vida a la demarcació de Girona atès que ha incomplert l’obligació de presentar 
justificació en els termes establerts en la convocatòria. 
Decret núm. 30 de 24 de gener de 2014. Adjudicar a ABS Informática SL el contracte de 
serveis de manteniment del programa ABSIS. 
Decret núm. 31 de 27 de gener de 2014. Adjudicar a Olot Televisió SL el contracte de serveis 
de realització del vídeo informatiu del projecte “Detectiu Queixal Corcat”. 

t núm. 32 de 27 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a la Fundació 

la a un import de 876,94 €. 
Decret núm. 33 de 28 de gener de 2014. Interpretar la clàusula segona del conveni signat 
amb l’Ajuntament de Banyoles per al finançament de la protecció, vigilància, salvament i 
socorrisme a la zona pública de bany “La caseta de fusta” per als anys 2013, 2014 i 2015 en 
el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació aritmètica aplicada, correspon al 
28,57% i no al 33,33% com indica el conveni. 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 5 

. Aprovar la pròrroga del contracte per un període 
d’un any per portar a terme els serveis que es derivin dels programes Pt03 de suport a la 
gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà i del programa Pt04 

. Rectificar l’error de transcripció detectat en la 
clàusula XVI del Plec de clàusules administratives referents als criteris de valoració 

atges fins a 100 punts, de l’anunci de licitació de serveis del 

. Aprovar l’expedient de contractació del servei de 
s bàsiques de Salut dins el programa Pm01 “Parcs urbans de 

salut i xarxes d’itineraris saludables” mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 
. Adjudicar la contractació dels serveis d’impressió de 

. Adjudicar la contractació dels serveis d’impressió i 
enviament del Catàleg de Serveis 2014 de Dipsalut a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL 

ificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 

t de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 

 
l’import de la subvenció per a activitats de 

promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida al Casal del 

t de la subvenció de suport pel 
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 

. Modificar l’import de la subvenció de suport pel 
finançament de les despeses derivades dels consultoris locals concedida a l’Ajuntament de 

. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a l’Associació 

la a un import de 602,99 €. 
. Autoritzar l’ajuntament d’Alp a realitzar el canvi 

icació d’un desfibril·lador fix sempre que es compleixin els requeriments d’instal·lació 

. Revocar la subvenció concedida a l’Associació 
d’intervencions terapèutiques destinades a la millora de la 

qualitat de vida a la demarcació de Girona atès que ha incomplert l’obligació de presentar 

r a ABS Informática SL el contracte de 

. Adjudicar a Olot Televisió SL el contracte de serveis 

. Modificar l’import de la subvenció per a activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a la Fundació 

. Interpretar la clàusula segona del conveni signat 
amb l’Ajuntament de Banyoles per al finançament de la protecció, vigilància, salvament i 

anys 2013, 2014 i 2015 en 
el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació aritmètica aplicada, correspon al 



 

Decret núm. 34 de 28 de gener de 2014
d’assessoria i acompanyament metodològic en el disseny i avaluació de projectes de l’Àrea 
de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm. 35 de 29 de gener de 2014
la Garrotxa pels serveis de 
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 36 de 29 de gener de 2014
Gironès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parc
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 37 de 29 de gener de 2014
Pla de l’Estany pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludable
Decret núm. 38 de 29 de gener de 2014
la Selva pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 39 de 29 de gener de 2014
Baix Empordà pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 40 de 29 de gener de 2014
Ripollès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 41 de 29 de gener de 2014
l’Alt Empordà pels serveis de dinamització 
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 42 de 29 de gener de 2014
la Cerdanya pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i
Xarxes d’Itineraris Saludables”.
Decret núm. 43 de 29 de gener de 2014
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’ 
Argelaguer  i minorar-la a un import de 969
Decret núm. 44 de 29 de gener de 2014
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls i minorar
Decret núm. 45 de 29 de gener de 2014
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí  i minorar

 
5. 2014/1099 – Proposta de

la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis
 

El vicepresident primer explica que l’objectiu de la modificació és ac
de les tres taxes, que s’ha de produir en el moment de sol·licitar el servei.
 
Finalitzen les intervencions.
 
De conformitat amb la Memòria de la Gerència i amb els informes de la Secretaria i 
de la Intervenció de Fons referents al proce
la matèria, i d’acord amb l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
Consell Rector aprova
l’adopció del següent 
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Decret núm. 34 de 28 de gener de 2014. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis 
ssessoria i acompanyament metodològic en el disseny i avaluació de projectes de l’Àrea 

de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut. 
Decret núm. 35 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
la Garrotxa pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 36 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Gironès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parc
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 37 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 38 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
la Selva pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 39 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Baix Empordà pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 40 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal
Ripollès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 41 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 42 de 29 de gener de 2014. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
la Cerdanya pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i
Xarxes d’Itineraris Saludables”. 
Decret núm. 43 de 29 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’ 

la a un import de 969,26 €. 
Decret núm. 44 de 29 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Sant Jordi Desvalls i minorar-la a un import de 2.810,07 €. 

. 45 de 29 de gener de 2014. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí  i minorar-la a un import de 19.594,04 €. 

Proposta de  modificació de les ordenances fiscals
la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis  [LE 2014/70]

El vicepresident primer explica que l’objectiu de la modificació és ac
de les tres taxes, que s’ha de produir en el moment de sol·licitar el servei.

Finalitzen les intervencions. 

De conformitat amb la Memòria de la Gerència i amb els informes de la Secretaria i 
de la Intervenció de Fons referents al procediment aplicable i a la legislació vigent en 
la matèria, i d’acord amb l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 

aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la Diputació de Girona 
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. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis 
ssessoria i acompanyament metodològic en el disseny i avaluació de projectes de l’Àrea 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Gironès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
la Selva pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

ar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Baix Empordà pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del 
Ripollès pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de 
la Cerdanya pels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 

. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’ 

. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

. Modificar l’import de la subvenció de suport 
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

modificació de les ordenances fiscals  que regulen 
la prestació dels serveis que Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la 

[LE 2014/70]  

El vicepresident primer explica que l’objectiu de la modificació és aclarir la meritació 
de les tres taxes, que s’ha de produir en el moment de sol·licitar el servei. 

De conformitat amb la Memòria de la Gerència i amb els informes de la Secretaria i 
diment aplicable i a la legislació vigent en 

la matèria, i d’acord amb l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el 

al Ple de la Diputació de Girona 



 

 
 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar les ordenances fiscals que regulen la prestació dels serveis que 
Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de 
Serveis, que es relacionen a continuació i figuren en l’expedient corresponent:
 

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi.

• Ordenança fiscal reguladora d
control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat municipal.

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control del risc derivat de l’ús de sorreres inf

 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 
tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i en un diari 
difusió als efectes de què els interessats puguin examinar els expedients i formular les 
reclamacions que considerin adients.
 
Tercer. Transcorregut el referit termini sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords quedaran aprovats amb carà
Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva entrada en 
vigor. 
 
6. 2014/1133 – Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les ba ses 

específiques reguladores de subvencions al
de Girona per al finançament de les despeses deriva des de l’ús del 
consultori local [LE 2014/74
 

El vicepresident primer planteja la possibilitat d’obrir, més endavant, una segona 
convocatòria per tal de finançar també despe
aquesta convocatòria.  
 
Finalitzen les intervencions.
 
D’acord amb el Reial Decret 1555/2004, de 25 de juny, els consultoris locals són 
centres sanitaris que, tot i no tenir la consideració de centres de salut, pro
atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut.
 
Es tracta d’una demanda molt específica respecte d’uns equipaments municipals de 
què disposen només part dels ajuntaments de la demarcació de Girona i, per aquest 
motiu, no es va considerar oportú incorporar
Catàleg de Serveis de Dipsalut.
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Modificar les ordenances fiscals que regulen la prestació dels serveis que 
Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de 

elacionen a continuació i figuren en l’expedient corresponent:

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’anàlisi i 
control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat municipal.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 
control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils. 

Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 

Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i en un diari 
difusió als efectes de què els interessats puguin examinar els expedients i formular les 
reclamacions que considerin adients. 

Transcorregut el referit termini sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de les 
Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva entrada en 

Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les ba ses 
específiques reguladores de subvencions al s Ajuntaments de la demarcació 
de Girona per al finançament de les despeses deriva des de l’ús del 
consultori local [LE 2014/74 ] 

El vicepresident primer planteja la possibilitat d’obrir, més endavant, una segona 
convocatòria per tal de finançar també despeses d’inversió, que no estan previstes en 

 

Finalitzen les intervencions. 

D’acord amb el Reial Decret 1555/2004, de 25 de juny, els consultoris locals són 
centres sanitaris que, tot i no tenir la consideració de centres de salut, pro
atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut. 

Es tracta d’una demanda molt específica respecte d’uns equipaments municipals de 
què disposen només part dels ajuntaments de la demarcació de Girona i, per aquest 

va considerar oportú incorporar-la com a un programa més dins del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut. 
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Modificar les ordenances fiscals que regulen la prestació dels serveis que 
Dipsalut ofereix als Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de 

elacionen a continuació i figuren en l’expedient corresponent: 

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

e la taxa per a la prestació del servei d’anàlisi i 
control de les xarxes de subministrament d’aigua de titularitat municipal. 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i 

Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 

Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i en un diari de major 
difusió als efectes de què els interessats puguin examinar els expedients i formular les 

Transcorregut el referit termini sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
cter definitiu, i es publicarà el text íntegre de les 

Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva entrada en 

Proposta d’aprovació de la convocatòria i de les ba ses 
s Ajuntaments de la demarcació 

de Girona per al finançament de les despeses deriva des de l’ús del 

El vicepresident primer planteja la possibilitat d’obrir, més endavant, una segona 
ses d’inversió, que no estan previstes en 

D’acord amb el Reial Decret 1555/2004, de 25 de juny, els consultoris locals són 
centres sanitaris que, tot i no tenir la consideració de centres de salut, proporcionen 

Es tracta d’una demanda molt específica respecte d’uns equipaments municipals de 
què disposen només part dels ajuntaments de la demarcació de Girona i, per aquest 

la com a un programa més dins del 



 

D’acord amb aquests antecedents,
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent  
 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús del 
consultori local, segons el text que figura a l’expedien
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions, que consta en l'expedient administratiu corresponent, en 
règim de concurrència no competitiva, als Ajuntaments de les c
amb plena submissió de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la 
convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en
determinacions.  
 
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, pel termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 
Girona i en el tauler electrònic (e
(www.dipsalut.cat) i referència que es publicarà al 
Catalunya, de conformi
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

 
Quart. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases i fixar 
la dotació pressupostària, d’import màxim dos
càrrec a l’aplicació pressupostària 
el detall següent: 
 

 
Cinquè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds 
la publicació de la convocatòria al 
el dia 29 de maig de 2014.
 
Sisè. Garantir els principis de publicitat,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler 
electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (
Oficial de la Província de Girona
 

Programa consultoris locals
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D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús del 
consultori local, segons el text que figura a l’expedient administratiu corresponent. 

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions, que consta en l'expedient administratiu corresponent, en 
règim de concurrència no competitiva, als Ajuntaments de les comarques gironines 
amb plena submissió de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la 
convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, pel termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

i en el tauler electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut 
) i referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 

de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 

es bases quedaran aprovades definitivament. 

la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases i fixar 
la dotació pressupostària, d’import màxim dos-cents mil euros (200.000,00 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2/313/46203 de l’any 2014 i distribuïda d’acord amb 

Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de 
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona
el dia 29 de maig de 2014. 

Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler 

Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Línia de despesa Aplicació pressupostària
Despeses bàsiques
Despeses addicionals

2/313/46203Programa consultoris locals
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ateses les competències que l’article 10 dels 
aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments 
de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l’ús del 

t administratiu corresponent.  

Aprovar simultàniament la convocatòria pública per la presentació de 
sol·licituds de subvencions, que consta en l'expedient administratiu corresponent, en 

omarques gironines 
amb plena submissió de les bases esmentades al punt primer. L’eficàcia de la 
convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques i l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 

Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local, pel termini de vint 

etí Oficial de la Província de 
Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut 

Diari Oficial de la Generalitat de 
tat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 

la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les bases i fixar 
cents mil euros (200.000,00 €), amb 

i distribuïda d’acord amb 

 

començarà l’endemà de 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 

transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler 

www.dipsalut.cat), al Butlletí 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Aplicació pressupostària Import
133.340,00 €
66.660,00 €

2/313/46203



 

Setè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut
a l’aprovació dels models normalitzats a què fan referència les bases.

 
 
 

7. 2014/1117 – Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la M ancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter del programa de control i gesti ó de riscos derivats de la 
presència del mosquit tigre [LE 2
 

El vicepresident primer explica que aquest encàrrec de gestió té per objectiu les 
actuacions relatives a l’extermini del mosquit tigre i a la sensibilització de la 
ciutadania per evitar que el mosquit es reprodueixi. Lligades a aquestes actuacions
també es fan accions de cartografia de les vies públiques en què poden niuar, que es 
resolen mitjançant un contracte administratiu.
 
A proposta de la Vicepresidència primera, s
modificació del pacte segon del conveni pr
manera següent: 
 

“ Per atendre els compromisos que s’estableixen en aquest conveni, Dipsalut farà un 
lliurament de fons a la Mancomunitat, mitjançant la corresponent transferència, per 
import total de vuitanta
(88.218,54 €) i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46300 (Programa foment 
mancomunitats Protecció)
corrent _____________________, titularitat de _____
 
Per tal que la Mancomunitat intermunicipal voluntària pel control del mosquit de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest 
conveni, Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import to
signatura d’aquest, com a bestreta, i la resta, després de la finalització de l’esmentat 
encàrrec, prèvia acreditació i presentació per part de la Mancomunitat de la 
documentació següent: 
 
• Memòria general del desenvolupament del programa
• Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels 

ajuntaments sol·licitants.
• Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al 

llarg de la durada de l’encàrrec, individualitzad
assignats a l’encàrrec.. 

• Justificació econòmica de la despesa realitzada.” 

 
Finalitzen les intervencions.
 
Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de presta
compta entre les seves línies estratègiques la millora de la salubritat pública en tots 
aquells riscos per a la salut, la lluita sobre els quals, és una competència municipal.
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vicepresident primer de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord i per 
a l’aprovació dels models normalitzats a què fan referència les bases.

Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la M ancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter del programa de control i gesti ó de riscos derivats de la 
presència del mosquit tigre [LE 2 014/73] 

El vicepresident primer explica que aquest encàrrec de gestió té per objectiu les 
actuacions relatives a l’extermini del mosquit tigre i a la sensibilització de la 
ciutadania per evitar que el mosquit es reprodueixi. Lligades a aquestes actuacions
també es fan accions de cartografia de les vies públiques en què poden niuar, que es 
resolen mitjançant un contracte administratiu. 

A proposta de la Vicepresidència primera, s’acorda, per unanimitat, aprovar la 
modificació del pacte segon del conveni proposat, que quedarà redactat de la 

Per atendre els compromisos que s’estableixen en aquest conveni, Dipsalut farà un 
lliurament de fons a la Mancomunitat, mitjançant la corresponent transferència, per 
import total de vuitanta-vuit mil dos-cents divuit euros amb cinquanta

àrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46300 (Programa foment 
mancomunitats Protecció) del pressupost de Dipsalut, que es transferirà al compte 
corrent _____________________, titularitat de _____________________.

Per tal que la Mancomunitat intermunicipal voluntària pel control del mosquit de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest 
conveni, Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import to
signatura d’aquest, com a bestreta, i la resta, després de la finalització de l’esmentat 
encàrrec, prèvia acreditació i presentació per part de la Mancomunitat de la 
documentació següent:  

Memòria general del desenvolupament del programa a tota la demarcació.
Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels 
ajuntaments sol·licitants. 
Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al 
llarg de la durada de l’encàrrec, individualitzada per a cada un dels treballadors 
assignats a l’encàrrec..  
Justificació econòmica de la despesa realitzada.”  

Finalitzen les intervencions. 

Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de 
Girona amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació de Girona, 
compta entre les seves línies estratègiques la millora de la salubritat pública en tots 
aquells riscos per a la salut, la lluita sobre els quals, és una competència municipal.
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per a l’execució d’aquest acord i per 
a l’aprovació dels models normalitzats a què fan referència les bases. 

Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la M ancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter del programa de control i gesti ó de riscos derivats de la 

El vicepresident primer explica que aquest encàrrec de gestió té per objectiu les 
actuacions relatives a l’extermini del mosquit tigre i a la sensibilització de la 
ciutadania per evitar que el mosquit es reprodueixi. Lligades a aquestes actuacions, 
també es fan accions de cartografia de les vies públiques en què poden niuar, que es 

’acorda, per unanimitat, aprovar la 
oposat, que quedarà redactat de la 

Per atendre els compromisos que s’estableixen en aquest conveni, Dipsalut farà un 
lliurament de fons a la Mancomunitat, mitjançant la corresponent transferència, per 

vuit euros amb cinquanta-vuit centims 
àrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46300 (Programa foment 

del pressupost de Dipsalut, que es transferirà al compte 
________________. 

Per tal que la Mancomunitat intermunicipal voluntària pel control del mosquit de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest 
conveni, Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import total després de la 
signatura d’aquest, com a bestreta, i la resta, després de la finalització de l’esmentat 
encàrrec, prèvia acreditació i presentació per part de la Mancomunitat de la 

a tota la demarcació. 
Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels 

Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al 
a per a cada un dels treballadors 

Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de 
r serveis de salut pública a la demarcació de Girona, 

compta entre les seves línies estratègiques la millora de la salubritat pública en tots 
aquells riscos per a la salut, la lluita sobre els quals, és una competència municipal. 



 

L’Àrea de Protecció de la
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 
la salut i per la millora de la salubritat pública municipal.
 
El mosquit tigre, tal com s’ha demostra
transmissió de malalties víriques humanes. Atès que un dels àmbits de la salubritat 
pública de competència municipal és la lluita contra les plagues i les seves possibles 
afectacions per a la salut, Dipsalut 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus), que forma part 
del Catàleg de Serveis de l’Organisme.
 
Els objectius principals d’aquest programa són dotar els Ajuntaments i el seu 
personal de les eines suficients per dur a terme la lluita antilarvària en els espais 
públics, establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que dificultin la 
seva propagació i informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a 
impedir l’expansió, reduint així la densitat del mosquit tigre.
 
En aquest sentit, Dipsalut col·labora des de la seva creació amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter, atesa la seva 
coneixements tècnics en les actuacions necessàries per a poder aconseguir els 
objectius del programa.
 
En virtut d’aquests antecedents,
Estatuts de Dipsalut li 
del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució de les actuacions del 
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tig
Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, corresponent a 
l’any 2014. 
 
Segon. Aprovar el document de característiques tècniques relatiu a
gestió, que consta a l’expedient administratiu corresponent.
 
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa, per un import màxim de vuitanta
dos-cents divuit euros amb cinquanta
l’aplicació pressupostària 
Protecció, del pressupost de Dips
 
Quart. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que es signin en excecució d’aquest acord, així com per a la modificació 
d’elements no substancials dels diferents documents relacionats amb l’
administratiu corresponent. 
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L’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 
la salut i per la millora de la salubritat pública municipal. 

El mosquit tigre, tal com s’ha demostrat a altres territoris, és un possible vector de 
transmissió de malalties víriques humanes. Atès que un dels àmbits de la salubritat 
pública de competència municipal és la lluita contra les plagues i les seves possibles 
afectacions per a la salut, Dipsalut ha dissenyat un programa per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus), que forma part 
del Catàleg de Serveis de l’Organisme. 

Els objectius principals d’aquest programa són dotar els Ajuntaments i el seu 
ersonal de les eines suficients per dur a terme la lluita antilarvària en els espais 

públics, establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que dificultin la 
seva propagació i informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a 
impedir l’expansió, reduint així la densitat del mosquit tigre. 

En aquest sentit, Dipsalut col·labora des de la seva creació amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter, atesa la seva ampla experiència en aquest àmbit i els seus extensius 
coneixements tècnics en les actuacions necessàries per a poder aconseguir els 
objectius del programa. 

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució de les actuacions del 
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tig
Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, corresponent a 

Aprovar el document de característiques tècniques relatiu a
gestió, que consta a l’expedient administratiu corresponent. 

r i comprometre la despesa, per un import màxim de vuitanta
cents divuit euros amb cinquanta-quatre cèntims (88.218,54 

l’aplicació pressupostària 5/313/46300 – Programa de foment mancomunitats 
Protecció, del pressupost de Dipsalut d’enguany. 

Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que es signin en excecució d’aquest acord, així com per a la modificació 
d’elements no substancials dels diferents documents relacionats amb l’
administratiu corresponent.  
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Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 

t a altres territoris, és un possible vector de 
transmissió de malalties víriques humanes. Atès que un dels àmbits de la salubritat 
pública de competència municipal és la lluita contra les plagues i les seves possibles 

ha dissenyat un programa per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus), que forma part 

Els objectius principals d’aquest programa són dotar els Ajuntaments i el seu 
ersonal de les eines suficients per dur a terme la lluita antilarvària en els espais 

públics, establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que dificultin la 
seva propagació i informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a 

En aquest sentit, Dipsalut col·labora des de la seva creació amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

ampla experiència en aquest àmbit i els seus extensius 
coneixements tècnics en les actuacions necessàries per a poder aconseguir els 

ateses les competències que l’article 10 dels 
aprova, per unanimitat, l’adopció 

Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució de les actuacions del 
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, corresponent a 

Aprovar el document de característiques tècniques relatiu a l’encàrrec de la 

r i comprometre la despesa, per un import màxim de vuitanta-vuit mil 
quatre cèntims (88.218,54 €), amb càrrec a 

Programa de foment mancomunitats 

Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que es signin en excecució d’aquest acord, així com per a la modificació 
d’elements no substancials dels diferents documents relacionats amb l’expedient 



 

Cinquè. Publicar aquest acord juntament amb el conveni d’encàrrec de gestió al 
Butlletí Oficial Provincial de Girona, de conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procedim
públiques de Catalunya, així com en el tauler d’anuncis (e
electrònica de Dipsalut (

 
8. 2014/1132 – Proposta d’aprovació del conveni amb la Man

Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya per al control  i la gestió de riscos 
derivats de la presen
Empordà [SAE 2014/13]
 

A proposta de la Vicepresidència primera, s
supressió del darrer paràgraf del pacte quart del conveni proposat
plantejava la possibilitat de sol·licitar una bestreta de l’import del conveni
 
Finalitzen les intervencions.
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat), ha presentat una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà (RE 2014/1920).
 
Dipsalut considera oportú seguir col·laborant en aquest projecte, atès 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació al 
control i gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les plagues.
 
Com en anys anteriors, aquesta col·laboració es concretarà en un conveni que 
Dipsalut i la Mancomunitat signaran amb l’Agència de Protecció de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, un organisme autònom administratiu adscrit al Departament 
de Salut que, en execució de les seves funcions, exerceix l’aplicació dels criteris, les 
directrius i les prioritats de les polítiques de protecció de la salut que hagin d'observar 
els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en 
l'exercici de llurs competències. 
 
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’a
Subvencions de la Diputació de Girona, 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per 
al finançament del programa Pt12 de
de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Publicar aquest acord juntament amb el conveni d’encàrrec de gestió al 
Butlletí Oficial Provincial de Girona, de conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com en el tauler d’anuncis (e-Tauler) ubicat a la seu 
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut). 

Proposta d’aprovació del conveni amb la Man
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya per al control  i la gestió de riscos 
derivats de la presen cia de simúlids a les comarques del Gironès i el Ba ix 
Empordà [SAE 2014/13]  

A proposta de la Vicepresidència primera, s’acorda, per unanimitat, aprovar la 
supressió del darrer paràgraf del pacte quart del conveni proposat

itat de sol·licitar una bestreta de l’import del conveni

Finalitzen les intervencions. 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat), ha presentat una 

citud de subvenció exclosa de concurrència pública per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà (RE 2014/1920). 

Dipsalut considera oportú seguir col·laborant en aquest projecte, atès 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació al 
control i gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les plagues.

Com en anys anteriors, aquesta col·laboració es concretarà en un conveni que 
la Mancomunitat signaran amb l’Agència de Protecció de la Salut de la 

Generalitat de Catalunya, un organisme autònom administratiu adscrit al Departament 
de Salut que, en execució de les seves funcions, exerceix l’aplicació dels criteris, les 

les prioritats de les polítiques de protecció de la salut que hagin d'observar 
els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en 
l'exercici de llurs competències.  

En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que l’article 10 dels 

atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per 
al finançament del programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència 
de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 11 

Publicar aquest acord juntament amb el conveni d’encàrrec de gestió al 
Butlletí Oficial Provincial de Girona, de conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 

ent de les administracions 
Tauler) ubicat a la seu 

Proposta d’aprovació del conveni amb la Man comunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter i l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya per al control  i la gestió de riscos 

cia de simúlids a les comarques del Gironès i el Ba ix 

’acorda, per unanimitat, aprovar la 
supressió del darrer paràgraf del pacte quart del conveni proposat, en què es 

itat de sol·licitar una bestreta de l’import del conveni. 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat), ha presentat una 

citud de subvenció exclosa de concurrència pública per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 

Dipsalut considera oportú seguir col·laborant en aquest projecte, atès que la 
Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències municipals en relació al 
control i gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les plagues. 

Com en anys anteriors, aquesta col·laboració es concretarà en un conveni que 
la Mancomunitat signaran amb l’Agència de Protecció de la Salut de la 

Generalitat de Catalunya, un organisme autònom administratiu adscrit al Departament 
de Salut que, en execució de les seves funcions, exerceix l’aplicació dels criteris, les 

les prioritats de les polítiques de protecció de la salut que hagin d'observar 
els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en 

rticle 15 de l’Ordenança General de 
ateses les competències que l’article 10 dels 

per unanimitat, l’adopció del 

de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per 

control i gestió de riscos derivats de la presència 



 

 
Segon. Autoritzar i comprometre
euros amb setanta-sis cèntims d’euros (34.750,76 euros), qu
finançament del 50,00% del pressupost presentat 
l’aplicació pressupostària 
Protecció) del pressupost ordinari d’enguany.
 
Tercer. Notificar el beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.
 
Quart. Fixar el dia 10 de novembre de 2014 com a data límit de justificació de la 
subvenció concedida.  
 
Cinquè. Facultar el vicepresident primer per a la signat
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència en la justif
 
Sisè. Comunicar aquest acord a 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i a l’Agència de Protecció 
de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catal
 
9. 2014/834 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb 

l’Ajuntament de Salt per al finançament del project e “Pla de Salut Jove” 
2014-2015 [SAE 2014/7]

 
El vicepresident primer explica que aquest conveni s’insereix en el programa Pm06, 
d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de promoció de la salut, 
mitjançant el qual els Ajuntaments treballen les seves polítiques municipals dins el 
marc substantiu proposat per Dipsalut.
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’Ajuntament de Salt, en data 4 d’abril de 2014, va presentar la sol·licitud de 
subvenció exclosa de concurrència pública (RE 14/1686) per al finançament de les 
anualitats 2014 i 2015, del “Pla de Salut Jove”.
 
Aquest projecte es va iniciar l’any 2007 i té l’objectiu de prom
col·lectiu de joves de Salt, que té com a principal característica l’elevat percentatge de 
joves d’origen nouvingut i que requereixen d’un especial atenció. La voluntat del 
projecte és intentant equilibrar les desigualtats que existei
aconseguir l’equitat entre els joves.
 
El cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, en data 9 d’abril de 2014, ha 
elaborat un informe favorable a la continuïtat de la col·laboració de Dipsalut en el 
projecte de “Salut Jove” 
 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Autoritzar i comprometre la despesa de trenta-quatre mil set
sis cèntims d’euros (34.750,76 euros), qu

finançament del 50,00% del pressupost presentat (69.501,51 
l’aplicació pressupostària 5/313/46300 (Programa de foment mancomunitats 
Protecció) del pressupost ordinari d’enguany. 

. Notificar el beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
a subvenció, així com les condicions generals i específiques 

fixades per a la seva aplicació. 

Fixar el dia 10 de novembre de 2014 com a data límit de justificació de la 
 

Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.

aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i a l’Agència de Protecció 
de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb 
l’Ajuntament de Salt per al finançament del project e “Pla de Salut Jove” 

2015 [SAE 2014/7]  

El vicepresident primer explica que aquest conveni s’insereix en el programa Pm06, 
sessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de promoció de la salut, 

mitjançant el qual els Ajuntaments treballen les seves polítiques municipals dins el 
marc substantiu proposat per Dipsalut. 

Finalitzen les intervencions. 

t, en data 4 d’abril de 2014, va presentar la sol·licitud de 
subvenció exclosa de concurrència pública (RE 14/1686) per al finançament de les 
anualitats 2014 i 2015, del “Pla de Salut Jove”. 

Aquest projecte es va iniciar l’any 2007 i té l’objectiu de promoure la salut dins el 
col·lectiu de joves de Salt, que té com a principal característica l’elevat percentatge de 
joves d’origen nouvingut i que requereixen d’un especial atenció. La voluntat del 
projecte és intentant equilibrar les desigualtats que existeixen en aquest àmbit i 
aconseguir l’equitat entre els joves. 

El cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, en data 9 d’abril de 2014, ha 
elaborat un informe favorable a la continuïtat de la col·laboració de Dipsalut en el 
projecte de “Salut Jove” per a les anualitats 2014 i 2015. 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 12 

quatre mil set-cents cinquanta 
sis cèntims d’euros (34.750,76 euros), que representa un 

(69.501,51 €) amb càrrec a 
313/46300 (Programa de foment mancomunitats 

. Notificar el beneficiari que, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
a subvenció, així com les condicions generals i específiques 

Fixar el dia 10 de novembre de 2014 com a data límit de justificació de la 

ura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 

icació de la subvenció. 

la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i a l’Agència de Protecció 

unya. 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb 
l’Ajuntament de Salt per al finançament del project e “Pla de Salut Jove” 

El vicepresident primer explica que aquest conveni s’insereix en el programa Pm06, 
sessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de promoció de la salut, 

mitjançant el qual els Ajuntaments treballen les seves polítiques municipals dins el 

t, en data 4 d’abril de 2014, va presentar la sol·licitud de 
subvenció exclosa de concurrència pública (RE 14/1686) per al finançament de les 

oure la salut dins el 
col·lectiu de joves de Salt, que té com a principal característica l’elevat percentatge de 
joves d’origen nouvingut i que requereixen d’un especial atenció. La voluntat del 

xen en aquest àmbit i 

El cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, en data 9 d’abril de 2014, ha 
elaborat un informe favorable a la continuïtat de la col·laboració de Dipsalut en el 



 

En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que 
i 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l’adopció del següent 
 
 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
Q1700565C, i l’Ajuntamament de Salt, amb CIF núm. 
del projecte “Pla Jove de Sa
(40.000,00 €) que representa un 95,24% del pressupost presentat (42.000,00 €). 
Aquesta actuació està prevista per als anys 2014 i 2015 i es farà efectiva de la 
manera següent: 
 

 
Segon. Aprovar i imputar
càrrec l’aplicació pressupostària 4/313/46200 Programa de foment municipal 
Promoció. 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions d
mitjançant el compte justificatiu simplificat 
de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres 
ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de 
l’import i la seva proced
 
La subvenció corresponent a l’anualitat 2014 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
26 de febrer de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de 
justificar com a màxim el dia 25 de febrer de 2016.
 
Es consideren despeses subven
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat 
efectivament pagades abans de l’acabament 
subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobre financi 
l’actuació. 
 

Anualitat

2014

2015

Total

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que 

statuts de Dipsalut li atribueixen, el Consell Rector aprova

Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
i l’Ajuntamament de Salt, amb CIF núm. P1716400E, 

del projecte “Pla Jove de Salut” 2014-2015, per un import de quaranta mil euros 
€) que representa un 95,24% del pressupost presentat (42.000,00 €). 

Aquesta actuació està prevista per als anys 2014 i 2015 i es farà efectiva de la 

Aprovar i imputar la despesa total de quaranta mil euros (40.000,00 
càrrec l’aplicació pressupostària 4/313/46200 Programa de foment municipal 

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la seva justificació 
mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model disponible al web corporatiu 

que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres 
ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de 
l’import i la seva procedència.  

La subvenció corresponent a l’anualitat 2014 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
26 de febrer de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de 
justificar com a màxim el dia 25 de febrer de 2016. 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat 
efectivament pagades abans de l’acabament del període de justificació. Aquesta 
subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobre financi 

Anualitat Import atorgat Pressupost 
anual

% del 
pressupost 

anual
2014 20.000,00 21.000,00 95,24%

2015 20.000,00 21.000,00 95,24%

Total 40.000,00 42.000,00 95,24%

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 13 

En virtut de tot l’anterior, segons el què preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que els articles 4.3 

aprova, per unanimitat, 

Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
 per al finançament 

2015, per un import de quaranta mil euros 
€) que representa un 95,24% del pressupost presentat (42.000,00 €). 

Aquesta actuació està prevista per als anys 2014 i 2015 i es farà efectiva de la 

 

la despesa total de quaranta mil euros (40.000,00 €)  amb 
càrrec l’aplicació pressupostària 4/313/46200 Programa de foment municipal 

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
e la Diputació de Girona i a la seva justificació 

segons model disponible al web corporatiu 
que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 

activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres 
ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2014 s’haurà de justificar com a màxim el dia 
26 de febrer de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de 

cionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat 

del període de justificació. Aquesta 
subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobre financi 

pressupost 



 

Quart. Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivi
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt
 
10. 2014/1131 – Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 

d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finança ment de la prova pilot 
(pretest) – seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 201 4/12]
 

El vicepresident primer explica que aquesta su
amb l’estudi MESGI50, d’envelliment saludable, aprovada durant el mandat anterior. 
Aquesta nova subvenció és per una segona onada de l’estudi que consistirà, 
bàsicament, en una recollida de biomarcadors i una sèrie
l’onada anterior. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va presentar l’estudi MesGi a la sessió del 
Consell Rector de 29 de juliol de 2010. En data 7 d’octubre de 2010, el Consell Rector 
va aprovar el conveni entre Dipsalut i l’IAS per al finançament del desenvolupament 
de l’estudi preliminar del projecte MesGi i en data 29 de gener de 2013, el Consell 
Rector va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Institut d’Assistència 
Sanitària pel finançament de l’estudi multidisciplinar sobre la maduresa i envelliment 
satisfactori a Girona per a l’any 2013 i 2014.
  
Un cop s’ha dut a terme la primera onada de l’estudi multidisciplinar sobre la 
maduresa i envelliment satisfactori a Girona, l
presentat, en data 15 d’abril de 2014, una sol·licitud de subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de la prova pilot 
la cohort de l’estudi MESGI50 (RE 2014/1917, 
d’aquestza segona onada xseran la incorporació de la recollida dee biomarcadors 
(mostra de sang seca) i la sol·licitud de consentimnet per tal de lligar les dades de 
cada participant amb la seva història clínica.
 
En data 15 d’abril de 2014, el Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, vist 
l’interès d’aquest projecte, emet un informe favorable a la concessió de la subvenció 
atès que permetrà conèixer i dissenyar estratègies de promoció de la salut ajustades 
a la tipologia dels municipis de les comarques gironines en el context de les 
condicions d’envelliment progressiu de les societats occidentals.
 
En virtut de tot l’anterior, 
Subvencions de la Diputa
i 10 dels Estatuts de Dipsalut
l’adopció del següent 
 
 
 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt. 

Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finança ment de la prova pilot 

seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 201 4/12]

El vicepresident primer explica que aquesta subvenció segueix la línia de col·laboració 
amb l’estudi MESGI50, d’envelliment saludable, aprovada durant el mandat anterior. 
Aquesta nova subvenció és per una segona onada de l’estudi que consistirà, 
bàsicament, en una recollida de biomarcadors i una sèrie de pretest de seguiment de 

Finalitzen les intervencions. 

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va presentar l’estudi MesGi a la sessió del 
Consell Rector de 29 de juliol de 2010. En data 7 d’octubre de 2010, el Consell Rector 

ovar el conveni entre Dipsalut i l’IAS per al finançament del desenvolupament 
de l’estudi preliminar del projecte MesGi i en data 29 de gener de 2013, el Consell 
Rector va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Institut d’Assistència 

ria pel finançament de l’estudi multidisciplinar sobre la maduresa i envelliment 
satisfactori a Girona per a l’any 2013 i 2014. 

Un cop s’ha dut a terme la primera onada de l’estudi multidisciplinar sobre la 
maduresa i envelliment satisfactori a Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha 
presentat, en data 15 d’abril de 2014, una sol·licitud de subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de la prova pilot - (pretest) 
la cohort de l’estudi MESGI50 (RE 2014/1917, de 15 d’abril de 2014). Les novetats 
d’aquestza segona onada xseran la incorporació de la recollida dee biomarcadors 
(mostra de sang seca) i la sol·licitud de consentimnet per tal de lligar les dades de 
cada participant amb la seva història clínica. 

ta 15 d’abril de 2014, el Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, vist 
l’interès d’aquest projecte, emet un informe favorable a la concessió de la subvenció 
atès que permetrà conèixer i dissenyar estratègies de promoció de la salut ajustades 

la tipologia dels municipis de les comarques gironines en el context de les 
condicions d’envelliment progressiu de les societats occidentals. 

En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, i ateses les competències que 

statuts de Dipsalut li atribueixen, el Consell Rector aprova

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 14 

Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol 
tat d’aquest acord i en especial per a la 

modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció. 

Proposta de concessió d’una subvenció a l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Girona (IAS) pel finança ment de la prova pilot 

seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 [SAE 201 4/12] 

bvenció segueix la línia de col·laboració 
amb l’estudi MESGI50, d’envelliment saludable, aprovada durant el mandat anterior. 
Aquesta nova subvenció és per una segona onada de l’estudi que consistirà, 

de pretest de seguiment de 

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va presentar l’estudi MesGi a la sessió del 
Consell Rector de 29 de juliol de 2010. En data 7 d’octubre de 2010, el Consell Rector 

ovar el conveni entre Dipsalut i l’IAS per al finançament del desenvolupament 
de l’estudi preliminar del projecte MesGi i en data 29 de gener de 2013, el Consell 
Rector va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Institut d’Assistència 

ria pel finançament de l’estudi multidisciplinar sobre la maduresa i envelliment 

Un cop s’ha dut a terme la primera onada de l’estudi multidisciplinar sobre la 
’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha 

presentat, en data 15 d’abril de 2014, una sol·licitud de subvenció exclosa de 
(pretest) – del seguiment de 

de 15 d’abril de 2014). Les novetats 
d’aquestza segona onada xseran la incorporació de la recollida dee biomarcadors 
(mostra de sang seca) i la sol·licitud de consentimnet per tal de lligar les dades de 

ta 15 d’abril de 2014, el Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, vist 
l’interès d’aquest projecte, emet un informe favorable a la concessió de la subvenció 
atès que permetrà conèixer i dissenyar estratègies de promoció de la salut ajustades 

la tipologia dels municipis de les comarques gironines en el context de les 

preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
ció de Girona, i ateses les competències que els articles 4.3 

aprova, per unanimitat, 



 

ACORD 
 
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/47900 
subvencions a empreses Promoció del pressupost de Dipsalut d’enguany, la 
subvenció següent: 
 

Expedient 

2014/1131 

Prova pilot (pretest) 

Total Pressupost 

27.755,00 € 

 
Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
model disponible al web
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor
document, import, concepte i data d’emissió de la factura,  el detall d’altres ingressos 
o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 
seva procedència. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquell
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant les dates previstes per a l’activitat, de maig a desembre de 2014, encara que 
no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament 
 
Quart. S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia atorgada. D’altra banda, es reduirà proporciona
en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el 
desembre de 2014 com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 

Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat
reintegrar-ne l’excés. 
 
 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/47900 
subvencions a empreses Promoció del pressupost de Dipsalut d’enguany, la 

Beneficiari 

Institut d’Assistència Sanitària 

Objecte 
Prova pilot (pretest) – seguiment cohort estudi MESGI50

Subvenció 

% subvencionat 

100,00 % 

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

el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor
document, import, concepte i data d’emissió de la factura,  el detall d’altres ingressos 
o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant les dates previstes per a l’activitat, de maig a desembre de 2014, encara que 
no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de justificació.

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida 
en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 30 de 
desembre de 2014 com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 

Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 15 

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/47900 – Altres 
subvencions a empreses Promoció del pressupost de Dipsalut d’enguany, la 

NIF 

Q6750003C 

seguiment cohort estudi MESGI50 

Import concedit 

27.755,00 € 

Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 

el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 

que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura,  el detall d’altres ingressos 
o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 

es incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant les dates previstes per a l’activitat, de maig a desembre de 2014, encara que 

del període de justificació. 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 

lment la subvenció concedida 
en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 

termini que finalitza el dia 30 de 
desembre de 2014 com a data límit de justificació de la subvenció concedida.  

Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
, el perceptor està obligat a 



 

Cinquè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Institut 
d’Assistència Sanitària relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la 
col·laboració de Dipsalut amb l’anag
en el finançament de les actuacions.
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. L’Institut d’Assistència Sanitària s’haurà de
coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 
percebre, amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament 
de les quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Sisè. En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de 
normativa concordant. 
 
Setè. Facultar al vicepresident primer per la signatura de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer per resoldre 
qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació de la subvenció.
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària
 
11. 2012/1434 – Proposta d’aprovació addenda al Conveni de col·labo ració 

entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademo nt per al finançament 
de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 2012/16]

 
El vicepresident primer explica que aquesta a
conveni signat, sinó que es tracta d’una simple reordenació de les despeses 
subvencionades, sense impacte econòmic, atès que amb el temps ha anat canviant el 
format de les beques. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
En data 17 de juliol de 2012, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni de 
col·laboració entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al períodes 2012
2013, 2013-2014 i 2014
conveni amb la seva signatura.
 
En data 12 de febrer de 2014, amb registre d’entrada número 2014/983, la Fundació 
Privada Jaume Casademont va sol·licitar la modificació del pressupost de despeses 
per les anualitats 2013-
de les partides indicades en el pressupost de despeses inclòs en la sol·licitud inicial.

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Institut 
d’Assistència Sanitària relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la 
col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador 
en el finançament de les actuacions. 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. L’Institut d’Assistència Sanitària s’haurà de
coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 

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

En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable l’Ordenança general de 
s de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 

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

Facultar al vicepresident primer per la signatura de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer per resoldre 
qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació de la subvenció.

Vuitè. Notificar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària. 

Proposta d’aprovació addenda al Conveni de col·labo ració 
entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademo nt per al finançament 
de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 2012/16]

El vicepresident primer explica que aquesta addenda no canvia les condicions del 
conveni signat, sinó que es tracta d’una simple reordenació de les despeses 
subvencionades, sense impacte econòmic, atès que amb el temps ha anat canviant el 

Finalitzen les intervencions. 

17 de juliol de 2012, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni de 
col·laboració entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al períodes 2012

2014 i 2014-2015. En data 5 de setembre de 2012 es va formalitzar el 
conveni amb la seva signatura. 

En data 12 de febrer de 2014, amb registre d’entrada número 2014/983, la Fundació 
Privada Jaume Casademont va sol·licitar la modificació del pressupost de despeses 

-2014 i 2014-2015 per adaptar-lo al canvi d’estructura d’alguna 
de les partides indicades en el pressupost de despeses inclòs en la sol·licitud inicial.

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 16 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Institut 
d’Assistència Sanitària relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la 

rama corresponent, com a membre col·laborador 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es 
convidarà un representant de Dipsalut. L’Institut d’Assistència Sanitària s’haurà de 
coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials 
que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 

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

En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable l’Ordenança general de 
s de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 

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

Facultar al vicepresident primer per la signatura de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer per resoldre 
qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació de la subvenció. 

Proposta d’aprovació addenda al Conveni de col·labo ració 
entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademo nt per al finançament 
de les beques Educar menjant i les beques Actívica [SAE 2012/16]  

ddenda no canvia les condicions del 
conveni signat, sinó que es tracta d’una simple reordenació de les despeses 
subvencionades, sense impacte econòmic, atès que amb el temps ha anat canviant el 

17 de juliol de 2012, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el conveni de 
col·laboració entre Dipsalut i la Fundació Privada Jaume Casademont per al 
finançament les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al períodes 2012-

2015. En data 5 de setembre de 2012 es va formalitzar el 

En data 12 de febrer de 2014, amb registre d’entrada número 2014/983, la Fundació 
Privada Jaume Casademont va sol·licitar la modificació del pressupost de despeses 

lo al canvi d’estructura d’alguna 
de les partides indicades en el pressupost de despeses inclòs en la sol·licitud inicial. 



 

 
En data 16 d’abril de 2014, el cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut 
un informe que diu que amb el nou pressupost presentat, tot i que modifica la base 
subvencionable i la disminueix, no es modifica l’objecte pel qual es va atorgar la 
subvenció ni el projecte presentat, per tant, informa favorablement a modificació de 
subvenció per tal de reajustar els imports a la nova proposta de pressupost.

 
Vist l’informe del Secretari, de data 15 d’abril de 2014, i segons el que preveuen 
l’article 22.2 c) i l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencio
Girona, ateses les competències que 
atribueixen, el Consell Rector
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
Q1700565C, i la Fundació Privada Jaume Casademont, amb CIF núm. 
per al finançament de les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al 
períodes 2012-2013, 2013
especificades en el pacte s
 

Exercici  
pressupost  

Període 
objecte 

subvenció

2013 2013-2014

2014 2014-2015

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Jaume Casademont.

 
12. 2013/1145 – Proposta de convalidació el conveni de col

Diari de Girona per al finançament de la publicació  del Suplement de Salut 
durant el període de 2013 i 2014 [SAE 2013/14]
 

El Diari de Girona va presentar, en data 7 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció exclosa de concurrència púb
Suplement de Salut durant el període de 2013 i 2014.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/3, que va tenir lloc 
el 14 de maig de 2013, va aprovar un conveni de col·laboració i va aut
despesa de 40.000,00 € (20.000,00 € anuals) per als exercicis 2013 i 2014.
 
D’acord amb l’informe jurídic del responsable del cap de la Secció Jurídica i 
Administrativa de l’Organisme, segons es recull a l’article 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refos de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, l’aprovació de les despeses relatives a transferències 
corrents a entitats que no siguin sense ànim de lucre s’ha de materialitzar anualment, 
tot comprometent aquesta despesa amb càrrec al pressupost vigent.
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En data 16 d’abril de 2014, el cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut 
un informe que diu que amb el nou pressupost presentat, tot i que modifica la base 
subvencionable i la disminueix, no es modifica l’objecte pel qual es va atorgar la 
subvenció ni el projecte presentat, per tant, informa favorablement a modificació de 
subvenció per tal de reajustar els imports a la nova proposta de pressupost.

l’informe del Secretari, de data 15 d’abril de 2014, i segons el que preveuen 
l’article 22.2 c) i l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

ateses les competències que els articles 4.3 i 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
i la Fundació Privada Jaume Casademont, amb CIF núm. 

per al finançament de les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al 
2013, 2013-2014 i 2014-2015. Les anualitats 2013

especificades en el pacte segon del conveni queden detallades de la manera següent:

Període 
objecte 

subvenció  

Base 
subvencionable 

Import 
atorgat 

% base 
subvenc.

2014 41.700,00 € 18.000,00 € 43,17 %

2015 41.700,00 € 18.000,00 € 43,17 %

Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Jaume Casademont.

Proposta de convalidació el conveni de col ·laboració amb el 
Diari de Girona per al finançament de la publicació  del Suplement de Salut 
durant el període de 2013 i 2014 [SAE 2013/14]  

El Diari de Girona va presentar, en data 7 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de la publicació del 
Suplement de Salut durant el període de 2013 i 2014. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/3, que va tenir lloc 
el 14 de maig de 2013, va aprovar un conveni de col·laboració i va aut

€ (20.000,00 € anuals) per als exercicis 2013 i 2014.

D’acord amb l’informe jurídic del responsable del cap de la Secció Jurídica i 
Administrativa de l’Organisme, segons es recull a l’article 174 del Reial Decret 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refos de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, l’aprovació de les despeses relatives a transferències 
corrents a entitats que no siguin sense ànim de lucre s’ha de materialitzar anualment, 

ent aquesta despesa amb càrrec al pressupost vigent.

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 17 

En data 16 d’abril de 2014, el cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut emet 
un informe que diu que amb el nou pressupost presentat, tot i que modifica la base 
subvencionable i la disminueix, no es modifica l’objecte pel qual es va atorgar la 
subvenció ni el projecte presentat, per tant, informa favorablement a modificació de la 
subvenció per tal de reajustar els imports a la nova proposta de pressupost. 

l’informe del Secretari, de data 15 d’abril de 2014, i segons el que preveuen 
ns de la Diputació de 
statuts de Dipsalut li 

l’adopció del següent 

. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
i la Fundació Privada Jaume Casademont, amb CIF núm. G17705906, 

per al finançament de les Beques Educar menjant i les Beques Actívica per al 
2015. Les anualitats 2013-2014 i 2014-2015 

egon del conveni queden detallades de la manera següent: 

% base 
subvenc.  

Data màxima de 
justificació 

43,17 % 
16 de setembre 

de 2014 

43,17 % 
16 de setembre 

de 2015 
 

Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Jaume Casademont. 

laboració amb el 
Diari de Girona per al finançament de la publicació  del Suplement de Salut 

El Diari de Girona va presentar, en data 7 de maig de 2013, una sol·licitud de 
per al finançament de la publicació del 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2013/3, que va tenir lloc 
el 14 de maig de 2013, va aprovar un conveni de col·laboració i va autoritzar la 

€ (20.000,00 € anuals) per als exercicis 2013 i 2014. 

D’acord amb l’informe jurídic del responsable del cap de la Secció Jurídica i 
Administrativa de l’Organisme, segons es recull a l’article 174 del Reial Decret 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refos de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, l’aprovació de les despeses relatives a transferències 
corrents a entitats que no siguin sense ànim de lucre s’ha de materialitzar anualment, 

ent aquesta despesa amb càrrec al pressupost vigent. 



 

 
En virtut d’aquests antecedents, 
Dipsalut li atribueixen, e
 
ACORD 
 
Primer. Autoritzar i compr
representa un 13,33 % del pressupost de 150.000,00 
durant l’any 2014 del Suplement de Salut del Diari de Girona, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1/313/47900 (Alt
ordinari d’enguany. 
 
Segon. Convalidar el conveni signat amb Diari de Girona en data 24 de maig de 2013, 
sense modificació de cap dels pactes que hi figuren. 
 
Tercer. Establir la possibilitat que el Diari 
l’import subvencionat. En aquest cas, caldrà presentar que presenti la sol·licitud a 
Dipsalut, qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de 
la petició. 
 
Quart. Fixar el termini m
segon del conveni esmentat en el punt segon, que finalitzarà el 3 de febrer de 2015.
 
Cinquè. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura de qualsevol 
document que sigui necess
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta el vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 
de la subvenció. 
 
Sisè. Notificar aquest acord al Diari de Girona.

 
13. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 

d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson B lanes 
2013/14] 
 

El vicepresident primer explica que els punts 13è a 17è
control financer que Dipsalut realitza respecte de les subvencions concedides
suposen reintegraments per diversos motius (despeses no subvencionables, 
despeses subvencionades doblement..
intenció del Consell Rector retirar les ajudes concedides, però que cal fer els tràmits 
administratius correctament.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona 
un import de 3.019,93 euros.
 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que els Estatuts de 
el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Autoritzar i comprometre la despesa de vint mil euros (20.000,00 
representa un 13,33 % del pressupost de 150.000,00 € presentat– 
durant l’any 2014 del Suplement de Salut del Diari de Girona, amb càrrec a l’aplicació 

1/313/47900 (Altres subvencions a empreses Govern

Convalidar el conveni signat amb Diari de Girona en data 24 de maig de 2013, 
sense modificació de cap dels pactes que hi figuren.  

Establir la possibilitat que el Diari de Girona sol·liciti una bestreta del 50 % de 
l’import subvencionat. En aquest cas, caldrà presentar que presenti la sol·licitud a 
Dipsalut, qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de 

Fixar el termini màxim de justificació, d’acord amb el que estableix el pacte 
segon del conveni esmentat en el punt segon, que finalitzarà el 3 de febrer de 2015.

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per la 
modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta el vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 

Notificar aquest acord al Diari de Girona. 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson B lanes 

El vicepresident primer explica que els punts 13è a 17è deriven de
control financer que Dipsalut realitza respecte de les subvencions concedides
suposen reintegraments per diversos motius (despeses no subvencionables, 
despeses subvencionades doblement...). Els assistents coincideixen en què no
intenció del Consell Rector retirar les ajudes concedides, però que cal fer els tràmits 
administratius correctament. 

ervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
ció d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 

a la demarcació de Girona a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
euros. 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 18 

ateses les competències que els Estatuts de 
l’adopció del següent 

ometre la despesa de vint mil euros (20.000,00 €) –que 
 per al finançament 

durant l’any 2014 del Suplement de Salut del Diari de Girona, amb càrrec a l’aplicació 
res subvencions a empreses Govern) del pressupost 

Convalidar el conveni signat amb Diari de Girona en data 24 de maig de 2013, 

de Girona sol·liciti una bestreta del 50 % de 
l’import subvencionat. En aquest cas, caldrà presentar que presenti la sol·licitud a 
Dipsalut, qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de 

àxim de justificació, d’acord amb el que estableix el pacte 
segon del conveni esmentat en el punt segon, que finalitzarà el 3 de febrer de 2015. 

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la signatura de qualsevol 
ari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per la 

modificació dels elements no substancials. Així mateix es faculta el vicepresident 
primer per resoldre qualsevol incidència resultant de la comprovació de la justificació 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a l’Associació Catalana Parkinson B lanes – La Selva [SAE 

deriven de l’auditoria de 
control financer que Dipsalut realitza respecte de les subvencions concedides i 
suposen reintegraments per diversos motius (despeses no subvencionables, 

). Els assistents coincideixen en què no és la 
intenció del Consell Rector retirar les ajudes concedides, però que cal fer els tràmits 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
ció d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 

a l’Associació Catalana Parkinson Blanes - La Selva, per 



 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·labora
en el projecte “Manteniment i promoció de les capacitats funcionals i cognitives. 
Blanes”, per un import de 3.019,93 euros, que representava un 12,23 % del 
pressupost presentat (24.700,00 euros), i l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
Selva es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre 
d’altres.  
 
La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament.
 
L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura
sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 
Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les realitz
Noelia Martínez durant el mes desembre de 2010 (1.116,00 euros), a més de la 
inclusió de despeses de Seguretat Social i impostos que no són subvencionables 
(8.422,54 euros).   
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvenci
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públique
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons,
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’any 2010 a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona pel projecte “Manteniment i Promoció de les capacitats 
Funcionals i cognitives. Blanes”
dels interessos de demora que es meritin en practicar
d’acord amb el detall següent:
 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·labora
en el projecte “Manteniment i promoció de les capacitats funcionals i cognitives. 
Blanes”, per un import de 3.019,93 euros, que representava un 12,23 % del 
pressupost presentat (24.700,00 euros), i l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
Selva es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre 

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament. 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura-Casas Consultors, SL, la qual actua 
sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 
Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les realitz

durant el mes desembre de 2010 (1.116,00 euros), a més de la 
inclusió de despeses de Seguretat Social i impostos que no són subvencionables 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvenci
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públique
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons,
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

 l’adopció del següent 

Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’Associació Catalana Parkinson Blanes - La Selva, amb NIF 

ió d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona pel projecte “Manteniment i Promoció de les capacitats 
Funcionals i cognitives. Blanes”, per un import de  1.163,41 euros 

de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva, 
d’acord amb el detall següent: 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 19 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Manteniment i promoció de les capacitats funcionals i cognitives. 
Blanes”, per un import de 3.019,93 euros, que representava un 12,23 % del 
pressupost presentat (24.700,00 euros), i l’Associació Catalana Parkinson Blanes - La 
Selva es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre 

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
s, SL, la qual actua 

sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 
Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les realitzades pel proveïdor 

durant el mes desembre de 2010 (1.116,00 euros), a més de la 
inclusió de despeses de Seguretat Social i impostos que no són subvencionables 

, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament. 

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, i ateses les 
x, el Consell Rector 

Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
, amb NIF G17874587, 

ió d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona pel projecte “Manteniment i Promoció de les capacitats 

1.163,41 euros i amb la inclusió 
se la liquidació definitiva, 



 

 
Segon. Concedir a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè
al·legacions que consideri oportunes.
 
Tercer. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Quart. Notificar aquest 
la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona.

 
14. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 

d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectat s de Cardiopaties 
Infantils de Catalunya (AACIC) [SOI 2010/15]

 
El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona 
Infantils de Catalunya, per un import de 
 
Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Intervencions Terapèutiques per la millora de la qualit
nens i joves amb cardiopaties i els seus familiars”, per un import de 7.515,18 euros, 
que representaven un 25,17 % del pressupost presentat (29.862,00 euros), i 
l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya es 
comprometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció
d’altres.  
 
La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament.
 
L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura
sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 

(a) 
(b)
(c) = (a)/(b)

(d)
(e)
(f) = (c) x (e)

(g) = (a) – (f)

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Concedir a l’Associació Catalana Parkinson Blanes - La Selva un termini de 15 
dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè
al·legacions que consideri oportunes. 

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a l’Associació Catalana Parkinson Blanes 
la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona. 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectat s de Cardiopaties 
nfantils de Catalunya (AACIC) [SOI 2010/15]  

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona a l’ Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties 

per un import de 7.515,18 euros. 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Intervencions Terapèutiques per la millora de la qualit
nens i joves amb cardiopaties i els seus familiars”, per un import de 7.515,18 euros, 
que representaven un 25,17 % del pressupost presentat (29.862,00 euros), i 
l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya es 

prometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
13 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 

financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 

data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament. 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura-Casas Consultors, SL, la qual
sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 

Import de la subvenció pagada 3.019,93
Despesa a justificar 24.700,00

(c) = (a)/(b) % subvencionable 12,23%

Despesa justificada 24.722,98
Despesa subvencionable 15.184,44

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 1.856,52

(g) = (a) – (f) A reintegrar 1.163,41

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 20 

 

La Selva un termini de 15 
dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les 

Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

acord a l’Associació Catalana Parkinson Blanes - La Selva i a 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a l’Associació d’Ajunda als Afectat s de Cardiopaties 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 

ciació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Intervencions Terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels 
nens i joves amb cardiopaties i els seus familiars”, per un import de 7.515,18 euros, 
que representaven un 25,17 % del pressupost presentat (29.862,00 euros), i 
l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya es 

prometia al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre 

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
13 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 

financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 

data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
Casas Consultors, SL, la qual actua 

sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses que es troben fora del període subvencionable segons les 

3.019,93
24.700,00

12,23%

24.722,98
15.184,44
1.856,52

1.163,41



 

Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les despeses dels 
proveïdors Gemma Solsona
ja subvencionades el 100% per la Generalitat de Catalunya dels proveïdors Gemma 
Postico (26/09/2010, 27/10/2010 i 24/11/2010) i 
 
Per això, de conformitat a
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en ma
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procedime
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
competències que l’article 10 del
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’any 2010 a l’ Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties I
amb NIF G60605318, 
millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona pel projecte “Intervencions 
Terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves
els seus familiars”, per un import de 
demora que es meritin en practicar
següent: 
 

 
Segon. Concedir a l’ Associació d’Ajuda als Afec
Catalunya un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest 
acord, perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes.
 
Tercer. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties 
Infantils de Catalunya i a la Intervenció de Fons de la Diputació de 

 

(a) 
(b)
(c) = (a)/(b)

(d)
(e)
(f) = (c) x (e)

(g) = (a) – (f)
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Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les despeses dels 
Gemma Solsona i Gemma Postico del mes desembre de 2010, i despeses 

ja subvencionades el 100% per la Generalitat de Catalunya dels proveïdors Gemma 
(26/09/2010, 27/10/2010 i 24/11/2010) i Montse Armengol (26/09/2010).

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

per unanimitat, l’adopció del següent 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’ Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya

 per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a 
millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona pel projecte “Intervencions 
Terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves

per un import de  878,81 euros i amb la inclusió dels interessos de 
demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall 

. Concedir a l’ Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de 
Catalunya un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest 
acord, perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes. 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties 
Infantils de Catalunya i a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona. 

Import de la subvenció pagada 7.515,08
Despesa a justificar 29.862,00

(c) = (a)/(b) % subvencionable 25,17%

Despesa justificada 29.942,60
Despesa subvencionable 26.369,95

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 6.636,27

(g) = (a) – (f) A reintegrar 878,81

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 21 

Bases específiques reguladores de la subvenció, que són les despeses dels 
del mes desembre de 2010, i despeses 

ja subvencionades el 100% per la Generalitat de Catalunya dels proveïdors Gemma 
(26/09/2010). 

mb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 

tèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 

nt de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament. 

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, i ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
nfantils de Catalunya, 

per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a 
millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona pel projecte “Intervencions 
Terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves amb cardiopaties i 

i amb la inclusió dels interessos de 
se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall 

 

tats de Cardiopaties Infantils de 
Catalunya un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties 
Girona.  

7.515,08
29.862,00

25,17%

29.942,60
26.369,95
6.636,27

878,81



 

15. 12013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a la Fundació Privada Altem [SOP 20 10/22]
 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’interve
a la demarcació de Girona 
euros. 
 
Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació”, per un import de 6.471,27 euros, 
que representaven un 20,94 % del pressupost presentat (30.900,00 euros), i la 
Fundació Privada Altem es comprometia al compliment de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diput
l’objecte de la subvenció
 
La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament.
 
L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura
sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’exp
el document que justifica les despeses del proveïdor 
(9.324,00 euros) no compleix els requisits de factura o de document probatori 
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons,
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’any 2010 a la Fundació Privada Alte
d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació 
de Girona pel projecte “Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació”, 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a la Fundació Privada Altem [SOP 20 10/22]

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona a la Fundació Privada Altem, per un import de 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
i de Fisioteràpia i Rehabilitació”, per un import de 6.471,27 euros, 

que representaven un 20,94 % del pressupost presentat (30.900,00 euros), i la 
Fundació Privada Altem es comprometia al compliment de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de 
l’objecte de la subvenció, entre d’altres.  

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
inancer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 

Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

reintegrament. 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura-Casas Consultors, SL, la qual actua 
sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’exp
el document que justifica les despeses del proveïdor Dr. Fco. Javier Fillat Claver
(9.324,00 euros) no compleix els requisits de factura o de document probatori 
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
a Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 

de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons,
tències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

 l’adopció del següent 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
la Fundació Privada Altem, amb NIF G17603325,

d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació 
de Girona pel projecte “Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació”, 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 22 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a la Fundació Privada Altem [SOP 20 10/22] 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
ncions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida 

per un import de 6.471,27 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
i de Fisioteràpia i Rehabilitació”, per un import de 6.471,27 euros, 

que representaven un 20,94 % del pressupost presentat (30.900,00 euros), i la 
Fundació Privada Altem es comprometia al compliment de la vigent Ordenança 

ació de Girona i a la correcte justificació de 

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
inancer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 

Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
Casas Consultors, SL, la qual actua 

sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’expedient és que 
Dr. Fco. Javier Fillat Claver 

(9.324,00 euros) no compleix els requisits de factura o de document probatori 
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa. 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
a Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 

de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament. 

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, i ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
, per la realització 

d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació 
de Girona pel projecte “Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació”, per un import de  



 

1.817,31 euros i amb la inclusió dels intere
practicar-se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall següent:
 

 
Segon. Concedir a la Fundació Privada Altem un termini de 15 dies, a comptar des de 
la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·leg
oportunes. 
 
Tercer. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Fundació 
de la Diputació de Girona.

 
16. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 

d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de G irona i comarques 
Astrid- 21 [SOP 2010/9]

 
El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona 
Astrid-21, per un import de 
 
Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Lleure educatiu i saludable”, per un import de 2.764,03 euros, que 
representaven un 35,76 % del pressupost presentat (7.728,44 euros), i la Funda
Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
correcte justificació de l’objecte de la subvenció
 
La Intervenció General de
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament.
 
 

(a) 

(b)

(c) = (a)/(b)

(d)

(e)
(f) = (c) x (e)

(g) = (a) – (f)
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i amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en 
se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall següent: 

. Concedir a la Fundació Privada Altem un termini de 15 dies, a comptar des de 
la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions que consideri 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a la Fundació Privada Altem i a la Intervenció de Fons 
de la Diputació de Girona. 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de G irona i comarques 

21 [SOP 2010/9]  

Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques 

per un import de 2.764,03 euros. 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Lleure educatiu i saludable”, per un import de 2.764,03 euros, que 
representaven un 35,76 % del pressupost presentat (7.728,44 euros), i la Funda
Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid-21 es comprometia al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres.  

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 
procediment de reintegrament. 

Import de la subvenció pagada 6.471,27

Despesa a justificar 30.900,00

(c) = (a)/(b) % subvencionable 20,94%

Despesa justificada 31.546,43

Despesa subvencionable 22.222,43
(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 4.653,96

(g) = (a) – (f) A reintegrar 1.817,31

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 23 

ssos de demora que es meritin en 

 

. Concedir a la Fundació Privada Altem un termini de 15 dies, a comptar des de 
acions que consideri 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Privada Altem i a la Intervenció de Fons 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a la Fundació Síndrome de Down de G irona i comarques 

Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 

a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte “Lleure educatiu i saludable”, per un import de 2.764,03 euros, que 
representaven un 35,76 % del pressupost presentat (7.728,44 euros), i la Fundació 

21 es comprometia al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 

la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 

, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

6.471,27

30.900,00

20,94%

31.546,43

22.222,43
4.653,96

1.817,31



 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura
sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’expedient és que 
els documents que justifiquen les despeses del proveïdor 
dansa- (720,00 euros) són unes factures sense NIF ni IVA, i sense document de 
pagament, ja que van pagar
verificar que sigui la real.
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instr
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
l’any 2010 a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid
NIF G17349135, per a la realització d’activitats de promoció de la 
saludables a la demarcació de Girona pel projecte “Lleure educatiu i saludable”, 
un import de  243,21 euros 
en practicar-se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall segü
 

 
Segon. Concedir a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid
un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè 
presenti les al·legacions que consideri oportunes.
 
Tercer. Facultar el vicepresid
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a 
comarques Astrid-21 i a la Interve

(a) 
(b)
(c) = (a)/(b)

(d)
(e)
(f) = (c) x (e)

(g) = (a) – (f)

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
er l’empresa d’auditoria Faura-Casas Consultors, SL, la qual actua 

sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’expedient és que 
els documents que justifiquen les despeses del proveïdor MIRA –

) són unes factures sense NIF ni IVA, i sense document de 
pagament, ja que van pagar-se en efectiu, per tant, la data de pagament no es pot 
verificar que sigui la real. 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
al de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 

cació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

 l’adopció del següent 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid

per a la realització d’activitats de promoció de la 
saludables a la demarcació de Girona pel projecte “Lleure educatiu i saludable”, 

243,21 euros i amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin 
se la liquidació definitiva, d’acord amb el detall següent:

. Concedir a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid
un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè 
presenti les al·legacions que consideri oportunes. 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a la Fundació Síndrome de Down de Girona i 
i a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona.

Import de la subvenció pagada 2.764,03
Despesa a justificar 7.728,44

(c) = (a)/(b) % subvencionable 35,76%

Despesa justificada 7.768,42
Despesa subvencionable 7.048,42

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 2.520,82

(g) = (a) – (f) A reintegrar 243,21

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 24 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
Casas Consultors, SL, la qual actua 

sota la direcció de la Intervenció, observa que la causa que motiva l’expedient és que 
– capacitats per la 

) són unes factures sense NIF ni IVA, i sense document de 
se en efectiu, per tant, la data de pagament no es pot 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
al de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 

ucció del corresponent procediment de reintegrament. 

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, i ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid-21, amb 

per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables a la demarcació de Girona pel projecte “Lleure educatiu i saludable”, per 

i amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin 
ent: 

 

. Concedir a la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid-21 
un termini de 15 dies, a comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè 

ent primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

la Fundació Síndrome de Down de Girona i 
nció de Fons de la Diputació de Girona. 

2.764,03
7.728,44
35,76%

7.768,42
7.048,42
2.520,82

243,21



 

 
17. 2013/1994 – Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 

d’una subvenció a AECC 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la 
per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona 
a l’AECC - Catalunya Contra el Càncer
 
Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el projecte Conferències informatives i didàctiques, per un import de 6.604,38 
euros, que representaven un 28,62% del pressupost presentat (23.077,09 euros), i 
l’AECC - Catalunya Contra el Càncer es comprometia al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció
 
La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’in
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici
procediment de reintegrament.
 
L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura
sota la direcció de la Intervenció, observa que les ca
la inclusió de despeses de personal, del proveïdor 
fora del període al·legat a la sol·licitud com a curs escolar (juliol i agost) i fora del 
període subvencionable segons les Bases específiques
(desembre de 2010).   
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de sub
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment ad
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l’inf
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subven
l’any 2010 a l’AECC -
activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona pel 

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
d’una subvenció a AECC – Catalunya contra el Càncer [SOP 2010/20]

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la 
per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona 

Catalunya Contra el Càncer, per un import de 6.604,38 euros.

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
n el projecte Conferències informatives i didàctiques, per un import de 6.604,38 

euros, que representaven un 28,62% del pressupost presentat (23.077,09 euros), i 
Catalunya Contra el Càncer es comprometia al compliment de la vigent 

l de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció, entre d’altres.  

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’in
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici
procediment de reintegrament. 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
2010 realitzat per l’empresa d’auditoria Faura-Casas Consultors, SL, la qual actua 
sota la direcció de la Intervenció, observa que les causes que motiven l’expedient són 
la inclusió de despeses de personal, del proveïdor Montse Sanvachua
fora del període al·legat a la sol·licitud com a curs escolar (juliol i agost) i fora del 
període subvencionable segons les Bases específiques reguladores de la subvenció 

 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament.

D’acord amb aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

 l’adopció del següent 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subven
- Catalunya Contra el Càncer, amb NIF G28197564,

activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona pel 

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 25 

Proposta d’inici del procediment de reintegrament J UR 2013/1 
Catalunya contra el Càncer [SOP 2010/20]  

El Consell Rector de Dipsalut, en data 1 de juliol de 2010, va concedir la subvenció 
per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona 

euros. 

Dipsalut, mitjançant aquesta subvenció, es comprometia a col·laborar econòmicament 
n el projecte Conferències informatives i didàctiques, per un import de 6.604,38 

euros, que representaven un 28,62% del pressupost presentat (23.077,09 euros), i 
Catalunya Contra el Càncer es comprometia al compliment de la vigent 

l de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 

La Intervenció General de la Diputació de Girona va presentar, el 17 d’octubre de 
2013 amb registre d’entrada número 2013/2987, una còpia de l’informe del control 
financer resultant del Pla anual de control financer de les subvencions que la 
Diputació va concedir al llarg del 2010, aprovat per Junta de Govern de la Diputació 
de Girona de data 11 de novembre de 2011, juntament amb la petició d’inici del 

L’informe de control financer corresponent a les subvencions concedides l’exercici 
Casas Consultors, SL, la qual actua 

uses que motiven l’expedient són 
Montse Sanvachua, realitzades 

fora del període al·legat a la sol·licitud com a curs escolar (juliol i agost) i fora del 
reguladores de la subvenció 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

vencions i l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

ministratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
és procedent l’obertura i instrucció del corresponent procediment de reintegrament. 

orme de la Intervenció de Fons, i ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida 
G28197564, per a 

activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona pel 



 

projecte Conferències informatives i didàctiques
amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar
definitiva, d’acord amb el detall següent:
 

 
Segon. Concedir a l’AECC 
comptar des de la data de notificació d
que consideri oportunes.
 
Tercer. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’AECC 
de Fons de la Diputació de Girona.

 
18. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria
 
No n’hi ha cap. 

 
19. Torn obert de paraules
 
El senyor Miquel Noguer pregunta per l’abast del programa Pm06.
 
El vicepresident primer explica que és un programa obert a tots els Ajuntaments 
adherits al Catàleg i que també l’han dut a terme o bé l’estan executant altres 
municipis, com Figueres, Blanes o Santa Coloma de
 
El senyor Jordi Brunet explica que el programa consisteix a aplicar el marc teòric de 
Dipsalut als plans municipals de promoció de la salut per a diferents col·lectius.
 
El senyor Miquel Noguer i el vicepresident primer coincideixen en què s’hau
revisar l’aportació de Dipsalut a les beques de la Fundació Jaume Casademont, atès 
que ja estan obertes a tot el territori espanyol i, per tant, sembla que l’Organisme ja 
ha acomplert el seu objectiu de posar en marxa el projecte i cal replantejar
relacions futures amb aquesta Fundació.
 
No hi ha més intervencions.
 
_______________________________________________________

(a) 
(b)
(c)
(d) = (a)/(c)

(e)
(f)
(g) = (d) x (f)

(g) = (a) – (f)

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

projecte Conferències informatives i didàctiques, per un import de 
amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar
definitiva, d’acord amb el detall següent: 

. Concedir a l’AECC - Catalunya Contra el Càncer un termini de 15 dies, a 
comptar des de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions 
que consideri oportunes. 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Notificar aquest acord a l’AECC - Catalunya Contra el Càncer i a la Intervenció 
de Fons de la Diputació de Girona. 

ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria

Torn obert de paraules  

oguer pregunta per l’abast del programa Pm06. 

El vicepresident primer explica que és un programa obert a tots els Ajuntaments 
adherits al Catàleg i que també l’han dut a terme o bé l’estan executant altres 
municipis, com Figueres, Blanes o Santa Coloma de Farners. 

El senyor Jordi Brunet explica que el programa consisteix a aplicar el marc teòric de 
Dipsalut als plans municipals de promoció de la salut per a diferents col·lectius.

El senyor Miquel Noguer i el vicepresident primer coincideixen en què s’hau
revisar l’aportació de Dipsalut a les beques de la Fundació Jaume Casademont, atès 
que ja estan obertes a tot el territori espanyol i, per tant, sembla que l’Organisme ja 
ha acomplert el seu objectiu de posar en marxa el projecte i cal replantejar
relacions futures amb aquesta Fundació. 

No hi ha més intervencions. 

_______________________________________________________

Import de la subvenció 6.604,38
Import de la subvenció pagada 5.831,89
Despesa a justificar 23.077,09

(d) = (a)/(c) % subvencionable 28,62%

Despesa justificada 23.208,21
Despesa subvencionable 13.405,99

(g) = (d) x (f) Import a subvencionar 3.836,63

(g) = (a) – (f) A reintegrar 1.995,26

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 26 

, per un import de 1.995,26 euros i 
amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació 

 

Catalunya Contra el Càncer un termini de 15 dies, a 
’aquest acord, perquè presenti les al·legacions 

. Facultar el vicepresident primer de Dipsalut per a la resolució de l’expedient 
de reintegrament i per la resolució dels recursos administratius que es puguin 

Catalunya Contra el Càncer i a la Intervenció 

ltres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria  

 

El vicepresident primer explica que és un programa obert a tots els Ajuntaments 
adherits al Catàleg i que també l’han dut a terme o bé l’estan executant altres 

El senyor Jordi Brunet explica que el programa consisteix a aplicar el marc teòric de 
Dipsalut als plans municipals de promoció de la salut per a diferents col·lectius. 

El senyor Miquel Noguer i el vicepresident primer coincideixen en què s’hauria de 
revisar l’aportació de Dipsalut a les beques de la Fundació Jaume Casademont, atès 
que ja estan obertes a tot el territori espanyol i, per tant, sembla que l’Organisme ja 
ha acomplert el seu objectiu de posar en marxa el projecte i cal replantejar-se les 

___________________________________________________________________ 

6.604,38
5.831,89

23.077,09
28,62%

23.208,21
13.405,99
3.836,63

1.995,26



 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
El vicepresident 1r, p.d. 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas

Núm. exp. 2014/1134 – Secretaria – Acta CR 22/04/14 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El vicepresident 1r, p.d.  El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvi

Acta CR 22/04/14 – Pàg. 27 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvi las  


