
 

JC/tf 
Núm. exp.: 2014/2009 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 
Girona. Consell Rector de Dipsalut
 
 
Preacta  
 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) 
 
Núm. sessió:  2014/8 
Caràcter:  Ordinària
Data:  4 de novem
Horari: De les 12:20 a les 13:00 hores
Lloc:   Saló de Co
 
Hi assisteixen: 
 

• Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas

• Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa

• Vocals : 
Xavier Soy i Soler
Immaculada Colom i Canal
Antoni Guinó i Bou
Jordi Gironès i Pasolas
Pia Bosch i Codolà
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
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la 
i Sumsi, coordinadora de la Presidència
 
Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, i els vocals 
senyors Miquel Calm i Puig, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol.
 
En absència del senyor Giraut, presideix la sessió el vicepresi
Josep Maria Corominas i Barnadas.
 
El vocal senyor Miquel Noguer i Planas i la tresorera, senyora M. Ter
Roda, s’incorporen a la sessió en el punt 5 de l’ordre del dia.

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Secretaria 
reunió Consell Rector 4 novembre 2014 – Sessió 2014/8 LE 2014/122

Consell Rector de Dipsalut 

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

Ordinària 
vembre de 2014 

De les 12:20 a les 13:00 hores 
Comissions de la Diputació de Girona 

Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 
Vicepresident segon:  

gó i Costa 

Xavier Soy i Soler 
Immaculada Colom i Canal 
Antoni Guinó i Bou 
Jordi Gironès i Pasolas 
Pia Bosch i Codolà 
Martí Armadà i Pujol 

i Reig 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora p.d.:  

el Mar Domènech i Sistané 

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

Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, i els vocals 
Miquel Calm i Puig, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol.

En absència del senyor Giraut, presideix la sessió el vicepresiden
Josep Maria Corominas i Barnadas. 

El vocal senyor Miquel Noguer i Planas i la tresorera, senyora M. Ter
Roda, s’incorporen a la sessió en el punt 5 de l’ordre del dia. 
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122 

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

senyora Àfrica Masó 

Han excusat la seva absència el president, senyor Joan Giraut i Cot, i els vocals 
Miquel Calm i Puig, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol. 

ent primer, senyor 

El vocal senyor Miquel Noguer i Planas i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i 



 

 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/
del dia 14 d’octubre

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

primera 
 

5. 2014/2001 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació de 
la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a 
l’any 2015 [G01 2014/

 
6. 2013/2006 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació del 

pressupost de Dipsalut per a l’exercici 2015 [LE 2013/121
 

7. 2014/2002 – Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per 
a l’any 2015 [LE 2014/119]

 
8. 2014/2004 – Propos

Dipsalut per a l’any 2015 [LE 2014/120]
 

9. 2014/1504 – Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a 
l’Ajuntament de Llagostera pel finançament 
espai saludable entr
2014/23] 
 

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

 
11. Torn obert de paraules

 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 
dia 14 d’octubre de 2014

 
S’aprova per unanimitat 
sessió número 2014/7, que va tenir lloc el di
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/
’octubre de 2014 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació de 
la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a 
l’any 2015 [G01 2014/9] 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació del 
pressupost de Dipsalut per a l’exercici 2015 [LE 2013/121] 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per 
a l’any 2015 [LE 2014/119] 

Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de 
Dipsalut per a l’any 2015 [LE 2014/120] 

Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a 
l’Ajuntament de Llagostera pel finançament del projecte d’instal·lació d’un 
espai saludable entre l’Avinguda de l’Esport i l’Avinguda Gironès

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 

Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 
dia 14 d’octubre de 2014  

per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
, que va tenir lloc el dia 14 d’octubre de 2014.
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (número 2014/7), 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació de 
la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Dipsalut per a 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació del 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per 

ta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de 

Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a 
del projecte d’instal·lació d’un 

e l’Avinguda de l’Esport i l’Avinguda Gironès [LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior (número 2014/7), del 

sborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
. 



 

2. Informació de la Presidència
 
El vicepresident primer
Jornada Inaugural del Curs 2014
Andreu Segura posiciona el programa Salut i Crisi com a exemple de l’aplicació al 
territori del PINSAP. 
 
A més, s’informa que els Mossos d’Esquadra han salvat, per primer cop, una vida 
gràcies a un dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut: es tracta d’un home en aturada 
cardiorespiratòria que va poder ser reanimat per una patrulla dels Mossos a Vila
(Girona) i que posteriorment va ser estabilitzat pels serveis d’emergències del SEM i 
traslladat a l’Hospital de Girona Josep Trueta.
 
3. Informació de la Gerència
 
No hi ha res per comentar

 
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 
primera 
 
Decret núm. 333 d’1 de juliol de 2014
SL el contracte de serveis de dinamització de les Vies Braves de la Costa Brava en 
concordança amb el Marc Substantiu de Dipsalut.
Decret núm. 334 d’1 de juliol de 201
pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i Astrid 21 per tal que 
l’alumne Alberto Caraballo i Alaminos
Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 335 d’1 de juliol de 2014
contracte de serveis de neteja de les dependències de Dipsalut des de l’1 de juliol de 2014 
fins el 31 d’octubre de 2014.
Decret núm. 336 de 3 de juliol de 2014
l’Ajuntament de Llívia per les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 
atès que ha incomplert l’obligació de presentar la memòria justificativa del compliment d
l’objecte subvencionat. 
Decret núm. 337 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
corresponent a 4 hores en horari diürn 
Decret núm. 338 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
Garcia corresponent a 22 hores en ho
Decret núm. 339 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
Vendrell corresponent a 9 
Decret núm. 340 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
López corresponent a 9 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2014.
Decret núm. 341 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
López corresponent a 9 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
Decret núm. 342 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
Lozano corresponent a 10 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
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Informació de la Presidència  

El vicepresident primer informa els assistents de la presència de Dipsalut a la 
Jornada Inaugural del Curs 2014-2015 de la Facultat de Medicina i Infermeria, en què 
Andreu Segura posiciona el programa Salut i Crisi com a exemple de l’aplicació al 

a que els Mossos d’Esquadra han salvat, per primer cop, una vida 
gràcies a un dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut: es tracta d’un home en aturada 
cardiorespiratòria que va poder ser reanimat per una patrulla dels Mossos a Vila

teriorment va ser estabilitzat pels serveis d’emergències del SEM i 
traslladat a l’Hospital de Girona Josep Trueta. 

Informació de la Gerència  

per comentar. 

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 

ecret núm. 333 d’1 de juliol de 2014. Exp. 2014/1460. Adjudicar a Tecnojet Hydro Systems 
SL el contracte de serveis de dinamització de les Vies Braves de la Costa Brava en 
concordança amb el Marc Substantiu de Dipsalut. 
Decret núm. 334 d’1 de juliol de 2014. Exp. 2014/1473. Aprovar el text del co
pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i Astrid 21 per tal que 

Alberto Caraballo i Alaminos realitzi pràctiques d’integració laboral a l’Àrea de Gestió 
Econòmica de Dipsalut. 

Decret núm. 335 d’1 de juliol de 2014. Exp. 2014/1496. Adjudicar a Catalunya Auxiliars SL el 
contracte de serveis de neteja de les dependències de Dipsalut des de l’1 de juliol de 2014 
fins el 31 d’octubre de 2014. 

e 3 de juliol de 2014. Exp. 2013/808. Revocar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Llívia per les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 
atès que ha incomplert l’obligació de presentar la memòria justificativa del compliment d

Decret núm. 337 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/93. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí
corresponent a 4 hores en horari diürn durant el mes de juny de 2014. 
Decret núm. 338 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/94. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó i 

corresponent a 22 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
Decret núm. 339 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/95. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà i 

corresponent a 9 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
Decret núm. 340 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona i 

sponent a 9 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2014.
Decret núm. 341 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona 

corresponent a 9 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
Decret núm. 342 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora V

corresponent a 10 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
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ma els assistents de la presència de Dipsalut a la 
2015 de la Facultat de Medicina i Infermeria, en què 

Andreu Segura posiciona el programa Salut i Crisi com a exemple de l’aplicació al 

a que els Mossos d’Esquadra han salvat, per primer cop, una vida 
gràcies a un dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut: es tracta d’un home en aturada 
cardiorespiratòria que va poder ser reanimat per una patrulla dels Mossos a Vila-roja 

teriorment va ser estabilitzat pels serveis d’emergències del SEM i 

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència 

. Exp. 2014/1460. Adjudicar a Tecnojet Hydro Systems 
SL el contracte de serveis de dinamització de les Vies Braves de la Costa Brava en 

. Exp. 2014/1473. Aprovar el text del conveni de 
pràctiques entre Dipsalut i la Fundació Síndrome de Down de Girona i Astrid 21 per tal que 

realitzi pràctiques d’integració laboral a l’Àrea de Gestió 

. Exp. 2014/1496. Adjudicar a Catalunya Auxiliars SL el 
contracte de serveis de neteja de les dependències de Dipsalut des de l’1 de juliol de 2014 

. Exp. 2013/808. Revocar la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Llívia per les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 
atès que ha incomplert l’obligació de presentar la memòria justificativa del compliment de 

. Exp. 2014/93. Autoritzar la gratificació per serveis 
del treballador Antoni Mulero i Punsí 

. Exp. 2014/94. Autoritzar la gratificació per serveis 
la treballadora Marta Vallmajó i 

rari diürn durant el segon trimestre de 2014. 
. Exp. 2014/95. Autoritzar la gratificació per serveis 

la treballadora Imma Vilà i 
hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014. 

. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 
la treballadora Laura Arjona i 

sponent a 9 hores en horari diürn durant el primer trimestre de 2014. 
. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 

la treballadora Laura Arjona i 
corresponent a 9 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014. 

. Exp. 2014/950. Autoritzar la gratificació per serveis 
la treballadora Vanessa Sánchez 

corresponent a 10 hores en horari diürn durant el segon trimestre de 2014. 



 

Decret núm. 343 de 4 de juliol de 2014
sol·licitada a l’Associació GRAMC per el finançament  dels projectes “
comarca del Baix Empordà 
comarca del Gironès”, inclosos dins el programa Pm10 Salut i Crisi, per un import total de 
15.500 euros. 
Decret núm. 344 de 4 de juliol de 2014
entre Dipsalut,  Diputació de Girona i Genera Associació en defensa dels drets de les dones,  
pel finançament del projecte “Atenció directa a dones i prevenció de VIH”, per un import de 
48.000 euros i actuació prevista pels anys 2014, 2015 i 2016.
Decret núm. 345 de 4 de juliol de 2014
on s’imputa la despesa aprovada en el segon acord de la part dispositiva del Decret 
d’adjudicació del contracte de serv
Decret núm. 346 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
Romero corresponent a 15 hores i 45 minuts en horari diürn durant el mes de maig de 2014.
Decret núm. 347 de 4 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
Morales i Casademont corresponent a 5 hores en horari diürn durant el mes de maig de 2014.
Decret núm. 348 de 4 de juliol de 2014
Pérez, auxiliar administrati
14 d’agost de 2014. 
Decret núm. 349 de 8 de juliol de 2014
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta d’1 Parc Urbà de Salut a l’Ajuntament de Vall
llobrega atès que no s’ha acons
Decret núm. 350 de 8 de juliol de 2014
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de 
Torroella de Fluvià atès que no s’h
Decret núm. 351 de 8 de juliol de 2014
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de Saus, 
Camallera i Llampaies atès que no s’ha aconseguit crear cap grup estable d’usuaris.
Decret núm. 352 de 8 de juliol de 2014
Consorci de Benestar Social Gironès
comarca del Gironès” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import de 27.886,07 
euros. 
Decret núm. 353 de 8 de juliol de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de prot
salut per la prevenció de la legionel·la en les instal·lacions esportives a l’ajuntament de Jafre, 
per un import de 13.956,00 euros.
Decret núm. 354 de 9 de juliol de 2014
de resolució del programa Pm10 Salut i Crisi de conformitat amb indicar el número 
d’expedient on s’havia detallat el número de registre d’entrada de la sol·licitud, a l’annex IV; 
modificar els error de transcripció numèrica o alfabètica de 4 CIFs dels beneficiaris i modifica
l’error de transcripció de descripció del projecte de Creu Roja Espanyola a Girona en el 
“Suport a les famílies vulnerables del Pla de l’Estany”.
Decret núm. 355 de 9 de juliol de 2014
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
Noguera corresponent a 3 hores i 45 minuts en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.
Decret núm. 356 de 9 de juliol de 2014
Mochales i Estany sota la modalitat contractual d’interinatge, per tal que presti serveis com a 
auxiliar administratiu/va adscrita a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del dia 10 de juli
definitiva de la plaça. 
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Decret núm. 343 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1030 i 2014/1034. Concedir la bestreta 
sol·licitada a l’Associació GRAMC per el finançament  dels projectes “
comarca del Baix Empordà – Davant la crisi, reforcem la xarxa-“ i “Pla comunitari per a la 
comarca del Gironès”, inclosos dins el programa Pm10 Salut i Crisi, per un import total de 

Decret núm. 344 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1453. Aprovar el conveni de col·laboració 
entre Dipsalut,  Diputació de Girona i Genera Associació en defensa dels drets de les dones,  
pel finançament del projecte “Atenció directa a dones i prevenció de VIH”, per un import de 

uació prevista pels anys 2014, 2015 i 2016. 
Decret núm. 345 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1496. Modificar l’aplicació pressupostària 
on s’imputa la despesa aprovada en el segon acord de la part dispositiva del Decret 
d’adjudicació del contracte de serveis de neteja de les dependències de Dipsalut.
Decret núm. 346 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1516. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Anna Loste i 

15 hores i 45 minuts en horari diürn durant el mes de maig de 2014.
Decret núm. 347 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1516. Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Ester Ruiz de 

corresponent a 5 hores en horari diürn durant el mes de maig de 2014.
Decret núm. 348 de 4 de juliol de 2014. Exp. 2014/1524. Concedir a la senyora Nina Pecos i 

auxiliar administratiu/va de Dipsalut, una excedència per cura de fam

Decret núm. 349 de 8 de juliol de 2014. Exp. 2014/751. Deixar sense efecte el punt cinquè del 
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta d’1 Parc Urbà de Salut a l’Ajuntament de Vall
llobrega atès que no s’ha aconseguit crear cap grup estable d’usuaris. 
Decret núm. 350 de 8 de juliol de 2014. Exp. 2014/769. Deixar sense efecte el punt cinquè del 
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de 
Torroella de Fluvià atès que no s’ha aconseguit crear cap grup estable d’usuaris.
Decret núm. 351 de 8 de juliol de 2014. Exp. 2014/818. Deixar sense efecte el punt cinquè del 
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de Saus, 

atès que no s’ha aconseguit crear cap grup estable d’usuaris.
Decret núm. 352 de 8 de juliol de 2014. Exp. 2014/1072. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per al finançament del projecte “Pla comunitari a la 

a del Gironès” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import de 27.886,07 

Decret núm. 353 de 8 de juliol de 2014. Exp. 2014/1512. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de prot
salut per la prevenció de la legionel·la en les instal·lacions esportives a l’ajuntament de Jafre, 
per un import de 13.956,00 euros. 
Decret núm. 354 de 9 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Esmenar, per error material, l’acord 

ograma Pm10 Salut i Crisi de conformitat amb indicar el número 
d’expedient on s’havia detallat el número de registre d’entrada de la sol·licitud, a l’annex IV; 
modificar els error de transcripció numèrica o alfabètica de 4 CIFs dels beneficiaris i modifica
l’error de transcripció de descripció del projecte de Creu Roja Espanyola a Girona en el 
“Suport a les famílies vulnerables del Pla de l’Estany”. 
Decret núm. 355 de 9 de juliol de 2014. Exp. 2014/1532. Autoritzar la gratificació per serveis 

s prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Romero i 
corresponent a 3 hores i 45 minuts en horari diürn durant el segon trimestre de 2014.

Decret núm. 356 de 9 de juliol de 2014. Exp. 2014/1534. Contractar 
sota la modalitat contractual d’interinatge, per tal que presti serveis com a 

va adscrita a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut a partir del dia 10 de juliol de 2014 i fins a la cobertur 
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. Exp. 2014/1030 i 2014/1034. Concedir la bestreta 
sol·licitada a l’Associació GRAMC per el finançament  dels projectes “Pla comunitari a la 

“ i “Pla comunitari per a la 
comarca del Gironès”, inclosos dins el programa Pm10 Salut i Crisi, per un import total de 

Exp. 2014/1453. Aprovar el conveni de col·laboració 
entre Dipsalut,  Diputació de Girona i Genera Associació en defensa dels drets de les dones,  
pel finançament del projecte “Atenció directa a dones i prevenció de VIH”, per un import de 

. Exp. 2014/1496. Modificar l’aplicació pressupostària 
on s’imputa la despesa aprovada en el segon acord de la part dispositiva del Decret 

eis de neteja de les dependències de Dipsalut. 
. Exp. 2014/1516. Autoritzar la gratificació per serveis 

de la treballadora Anna Loste i 
15 hores i 45 minuts en horari diürn durant el mes de maig de 2014. 

. Exp. 2014/1516. Autoritzar la gratificació per serveis 
de la treballadora Ester Ruiz de 

corresponent a 5 hores en horari diürn durant el mes de maig de 2014. 
la senyora Nina Pecos i 

va de Dipsalut, una excedència per cura de familiars entre el 4 i el 

. Exp. 2014/751. Deixar sense efecte el punt cinquè del 
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta d’1 Parc Urbà de Salut a l’Ajuntament de Vall-

. Exp. 2014/769. Deixar sense efecte el punt cinquè del 
pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de 

a aconseguit crear cap grup estable d’usuaris. 
. Exp. 2014/818. Deixar sense efecte el punt cinquè del 

pacte sisè del conveni de cessió gratuïta de 2 Parcs Urbans de Salut a l’Ajuntament de Saus, 
atès que no s’ha aconseguit crear cap grup estable d’usuaris. 

. Exp. 2014/1072. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Salt, per al finançament del projecte “Pla comunitari a la 

a del Gironès” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import de 27.886,07 

. Exp. 2014/1512. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per la prevenció de la legionel·la en les instal·lacions esportives a l’ajuntament de Jafre, 

. Exp. 2014/801. Esmenar, per error material, l’acord 
ograma Pm10 Salut i Crisi de conformitat amb indicar el número 

d’expedient on s’havia detallat el número de registre d’entrada de la sol·licitud, a l’annex IV; 
modificar els error de transcripció numèrica o alfabètica de 4 CIFs dels beneficiaris i modificar 
l’error de transcripció de descripció del projecte de Creu Roja Espanyola a Girona en el 

. Exp. 2014/1532. Autoritzar la gratificació per serveis 
de la treballadora Marta Romero i 

corresponent a 3 hores i 45 minuts en horari diürn durant el segon trimestre de 2014. 
. Exp. 2014/1534. Contractar la senyora Marta 

sota la modalitat contractual d’interinatge, per tal que presti serveis com a 
va adscrita a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea de Gestió 

ol de 2014 i fins a la cobertur 



 

Decret núm. 357 de 14 de juliol de 2014
exclosa de concurrència per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” i 
minorar-la a un import de 54.177,62 euros.
Decret núm. 358 de 14 de juliol de 2014
de crèdit 2IR 5/2014, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2013, per un 
import de 362.471,32 euros, que es finançarà a
despeses generals. 
Decret núm. 359 de 14 de juliol de 2014
Consorci de Benestar Social del Ripollès per al finançament del projecte “Salut i crisi al 
Ripollès” per un import total de 13.939,30 euros
Decret núm. 360 de 14 de juliol de 2014
Creu Roja Espanyola a Girona per al finançament de vuit projectes inclosos dins el programa 
Pm10 Salut i Crisi per un import tot
Decret núm. 361 de 14 de juliol de 2014
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al finançament del projecte “Suport a les famílies 
vulnerables del Pla de l’Estany” inclòs dins el 
de 18.091,56 euros 
Decret núm. 362 de 14 de juliol de 2014
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per al finançament del projecte “Programa d’atenció a 
les persones en situació de pobresa a la Garrotxa” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi 
per un import total de 47.870,35 euros
Decret núm. 363 de 14 de juliol de 2014
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import total de 56.500,00 euros
Decret núm. 364 de 14 de juliol de 2014
Fundació SER.GI per al finanç
Crisi per un import total de 42.058,65 euros
Decret núm. 365 de 15 de juliol de 2014
l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament del pro
l’apoderament i suport psicològic a les famílies en risc d’exclusió social” inclòs dins el 
programa Pm10 Salut i Crisi per un import total d’11.500,00 euros
Decret núm. 366 de 15 de juliol de 2014
Consorci de Benestar Social de la Selva per al finançament del projecte “Projecte comarcal 
per a la millora de les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat” inclòs 
dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un
Decret núm. 367 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de 
contractació corresponent a l’Àrea de Gest
convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 368 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a m
consultoris corresponent a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut i convocar 
el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 369 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per 
tècnic superior d’administració general (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 
l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 370 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 
tècnic superior d’administració especial (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 
l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent.
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Decret núm. 357 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2010/1033. Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” i 

import de 54.177,62 euros. 
Decret núm. 358 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/768. Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 5/2014, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2013, per un 
import de 362.471,32 euros, que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

Decret núm. 359 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci de Benestar Social del Ripollès per al finançament del projecte “Salut i crisi al 

un import total de 13.939,30 euros 
Decret núm. 360 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Creu Roja Espanyola a Girona per al finançament de vuit projectes inclosos dins el programa 
Pm10 Salut i Crisi per un import total de 108.326,68 euros 
Decret núm. 361 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al finançament del projecte “Suport a les famílies 
vulnerables del Pla de l’Estany” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import total 

Decret núm. 362 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per al finançament del projecte “Programa d’atenció a 

persones en situació de pobresa a la Garrotxa” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi 
per un import total de 47.870,35 euros 
Decret núm. 363 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al finançament del projecte “Tots amb salut” inclòs 
dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import total de 56.500,00 euros
Decret núm. 364 de 14 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada a la 
Fundació SER.GI per al finançament de tres projectes inclosos dins el programa Pm10 Salut i 
Crisi per un import total de 42.058,65 euros 
Decret núm. 365 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament del projecte “Centre de recursos per a 
l’apoderament i suport psicològic a les famílies en risc d’exclusió social” inclòs dins el 
programa Pm10 Salut i Crisi per un import total d’11.500,00 euros 
Decret núm. 366 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci de Benestar Social de la Selva per al finançament del projecte “Projecte comarcal 
per a la millora de les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat” inclòs 
dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import total de 37.750,00 euros
Decret núm. 367 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1558. Aprovar les bases que han de 

oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de 
contractació corresponent a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut i 
convocar el procés selectiu corresponent. 
Decret núm. 368 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1559. Aprovar les bases que han de 

oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a m
consultoris corresponent a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut i convocar 
el procés selectiu corresponent. 
Decret núm. 369 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1560. Aprovar les bases que han de 

oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 
tècnic superior d’administració general (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 
l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent. 
Decret núm. 370 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1561. Aprovar les bases que han de 

oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 
tècnic superior d’administració especial (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 

r el procés selectiu corresponent. 
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. Exp. 2010/1033. Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital” i 

. Exp. 2014/768. Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 5/2014, d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2013, per un 

mb romanent líquid de tresoreria per a 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci de Benestar Social del Ripollès per al finançament del projecte “Salut i crisi al 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Creu Roja Espanyola a Girona per al finançament de vuit projectes inclosos dins el programa 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al finançament del projecte “Suport a les famílies 

programa Pm10 Salut i Crisi per un import total 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per al finançament del projecte “Programa d’atenció a 

persones en situació de pobresa a la Garrotxa” inclòs dins el programa Pm10 Salut i Crisi 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada al 
per al finançament del projecte “Tots amb salut” inclòs 

dins el programa Pm10 Salut i Crisi per un import total de 56.500,00 euros 
. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada a la 

ament de tres projectes inclosos dins el programa Pm10 Salut i 

. Exp. 2014/801. Concedir la bestreta sol·licitada a 
jecte “Centre de recursos per a 

l’apoderament i suport psicològic a les famílies en risc d’exclusió social” inclòs dins el 

bestreta sol·licitada al 
Consorci de Benestar Social de la Selva per al finançament del projecte “Projecte comarcal 
per a la millora de les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat” inclòs 

import total de 37.750,00 euros 
. Exp. 2014/1558. Aprovar les bases que han de 

oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de 
ió Administrativa i Econòmica de Dipsalut i 

. Exp. 2014/1559. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na de 

consultoris corresponent a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut i convocar 

. Exp. 2014/1560. Aprovar les bases que han de 
a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 

tècnic superior d’administració general (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 

xp. 2014/1561. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 

tècnic superior d’administració especial (A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de 



 

Decret núm. 371 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 
tècnic mitjà (A2) vacant a la plantill
selectiu corresponent. 
Decret núm. 372 de 15 de juliol de 2014
regular el concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una p
d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades, vacant a 
la plantilla de personal laboral de l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 373 de 17 de juliol de 2014
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) el contracte de servei de patrocini anual 
amb la revista “La Gaceta Sanitaria” per l’any 2014.
Decret núm. 374 de 21 de juliol de 2014
Morales i Casademont el complement de productivitat corresponent a l’any 2014.
Decret núm. 375 de 21 de juliol de 2014
que aprova el conveni i el pacte segon del conveni signat amb l’associació 
l’Acció Crítica, per al finançament del projecte “Ctrl+alt+supr Educant en l’ús saludable de les 
TIC” per els anys 2013 i 2014, en el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació 
aritmètica aplicada, correspon al 50% en ambdós anys,
85,04% per l’any 2014. 
Decret núm. 376 de 22 de juliol de 2014
que han de regular el concurs
mitjà/na de contractació en el punt 3.2 de valoració de titulació universitària.
Decret núm. 377 de 23 de juliol de 2014
pagament a justificar d’import 270,00 euros en concepte d’inscripció al curs “Health Literacy
Decret núm. 378 de 23 de juliol de 2014
Contractació, la classificació de les proposicions presentades a la contractació del 
subministrament de sis vehicles nous de representació destinats al parc mòbil d
Decret núm. 379 de 23 de juliol de 2014
exclosa de concurrència pública per a la realització del projecte “Sistema de resposta urgent 
davant les dificultats alimentàries i d’habitatge fruit de
progrma Pm10 Salut i Crisi, al Consell Comarcal de la Cerdanya i minorar
24.237,35 euros. 
Decret núm. 380 de 31 de juliol de 2014
presentat per l’Ajuntament de Llívia contra el decret del vicepresident primer de Dipsalut de 
data 3 de juliol de 2014 atès que l’Ajuntament no ha presentat la documentació justificativa 
requerida dins el termini establert.
Decret núm. 381 de 31 de juliol de 2014
subministrament de sis vehicles nous al parc mòbil de Dipsalut, mitjançant rènting sense 
opció de compra al Banco Santander SA
Decret núm. 382 de 5 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per la implantació d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua 
potable municipal a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 12.395,82 euros.
Decret núm. 383 de 5 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitàri
per tal de reduir el risc de legionel·la a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 
1.361,70 euros. 
Decret núm. 384 de 6 d’agost de 2014
concurrència pública pel finançament del c
seguretat i vigilància a les platges a l’Ajuntament de Lloret de Mar atès que existeix una línia 
de subvenció de concurrència competitiva per a finançar les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i soc
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Decret núm. 371 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1562. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 

tècnic mitjà (A2) vacant a la plantilla de personal laboral de l’Organisme i convocar el procés 

Decret núm. 372 de 15 de juliol de 2014. Exp. 2014/1563. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una p

d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades, vacant a 
la plantilla de personal laboral de l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 373 de 17 de juliol de 2014. Exp. 2014/1541. Adjudicar a Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) el contracte de servei de patrocini anual 
amb la revista “La Gaceta Sanitaria” per l’any 2014. 
Decret núm. 374 de 21 de juliol de 2014. Exp. 2014/1530. Atorgar a la senyora Ester R

el complement de productivitat corresponent a l’any 2014.
Decret núm. 375 de 21 de juliol de 2014. Exp. 2014/2163. Interpretar el punt primer del decret 
que aprova el conveni i el pacte segon del conveni signat amb l’associació 
l’Acció Crítica, per al finançament del projecte “Ctrl+alt+supr Educant en l’ús saludable de les 
TIC” per els anys 2013 i 2014, en el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació 
aritmètica aplicada, correspon al 50% en ambdós anys, i no al 14,96% per l’any 2013 i el 

Decret núm. 376 de 22 de juliol de 2014. Exp. 2014/1558. Esmenar, per error de fet, les bases 
que han de regular el concurs-oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a 

de contractació en el punt 3.2 de valoració de titulació universitària.
Decret núm. 377 de 23 de juliol de 2014. Exp. 2014/753. Aprovar la despesa corresponent al 
pagament a justificar d’import 270,00 euros en concepte d’inscripció al curs “Health Literacy
Decret núm. 378 de 23 de juliol de 2014. Exp. 2014/871. Aprovar a proposta de la Mesa de 
Contractació, la classificació de les proposicions presentades a la contractació del 
subministrament de sis vehicles nous de representació destinats al parc mòbil d
Decret núm. 379 de 23 de juliol de 2014. Exp. 2014/2067. Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per a la realització del projecte “Sistema de resposta urgent 
davant les dificultats alimentàries i d’habitatge fruit de la crisi econòmica” en el marc del 
progrma Pm10 Salut i Crisi, al Consell Comarcal de la Cerdanya i minorar

Decret núm. 380 de 31 de juliol de 2014. Exp. 2013/808. Desestimar el recurs de reposició 
ment de Llívia contra el decret del vicepresident primer de Dipsalut de 

data 3 de juliol de 2014 atès que l’Ajuntament no ha presentat la documentació justificativa 
requerida dins el termini establert. 
Decret núm. 381 de 31 de juliol de 2014. Exp. 2014/871. Adjudicar la contractació del 
subministrament de sis vehicles nous al parc mòbil de Dipsalut, mitjançant rènting sense 
opció de compra al Banco Santander SA 
Decret núm. 382 de 5 d’agost de 2014. Exp. 2014/1630. Concedir la subvenció pel 

assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per la implantació d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua 
potable municipal a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 12.395,82 euros.

cret núm. 383 de 5 d’agost de 2014. Exp. 2014/1631. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitàri
per tal de reduir el risc de legionel·la a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 

Decret núm. 384 de 6 d’agost de 2014. Exp. 2014/1222. Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament del cost de reparació de l’embarcació del servei de 
seguretat i vigilància a les platges a l’Ajuntament de Lloret de Mar atès que existeix una línia 
de subvenció de concurrència competitiva per a finançar les actuacions de seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí. 
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. Exp. 2014/1562. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça de 

a de personal laboral de l’Organisme i convocar el procés 

. Exp. 2014/1563. Aprovar les bases que han de 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una plaça 

d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades, vacant a 
la plantilla de personal laboral de l’Organisme i convocar el procés selectiu corresponent. 

ar a Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) el contracte de servei de patrocini anual 

a la senyora Ester Ruiz de 
el complement de productivitat corresponent a l’any 2014. 

. Exp. 2014/2163. Interpretar el punt primer del decret 
que aprova el conveni i el pacte segon del conveni signat amb l’associació Educació per 
l’Acció Crítica, per al finançament del projecte “Ctrl+alt+supr Educant en l’ús saludable de les 
TIC” per els anys 2013 i 2014, en el sentit que el percentatge correcte, fruit de l’operació 

i no al 14,96% per l’any 2013 i el 

. Exp. 2014/1558. Esmenar, per error de fet, les bases 
oposició per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a 

de contractació en el punt 3.2 de valoració de titulació universitària. 
. Exp. 2014/753. Aprovar la despesa corresponent al 

pagament a justificar d’import 270,00 euros en concepte d’inscripció al curs “Health Literacy”. 
. Exp. 2014/871. Aprovar a proposta de la Mesa de 

Contractació, la classificació de les proposicions presentades a la contractació del 
subministrament de sis vehicles nous de representació destinats al parc mòbil de Dipsalut. 

. Exp. 2014/2067. Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per a la realització del projecte “Sistema de resposta urgent 

la crisi econòmica” en el marc del 
progrma Pm10 Salut i Crisi, al Consell Comarcal de la Cerdanya i minorar-la a un import de 

. Exp. 2013/808. Desestimar el recurs de reposició 
ment de Llívia contra el decret del vicepresident primer de Dipsalut de 

data 3 de juliol de 2014 atès que l’Ajuntament no ha presentat la documentació justificativa 

. Adjudicar la contractació del 
subministrament de sis vehicles nous al parc mòbil de Dipsalut, mitjançant rènting sense 

. Exp. 2014/1630. Concedir la subvenció pel 
assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

salut per la implantació d’un sistema de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua 
potable municipal a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 12.395,82 euros. 

. Exp. 2014/1631. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’aigua calenta sanitària del poliesportiu 
per tal de reduir el risc de legionel·la a l’Ajuntament de Cervià de Ter per un import de 

. Exp. 2014/1222. Desestimar la subvenció exclosa de 
ost de reparació de l’embarcació del servei de 

seguretat i vigilància a les platges a l’Ajuntament de Lloret de Mar atès que existeix una línia 
de subvenció de concurrència competitiva per a finançar les actuacions de seguretat, 



 

Decret núm. 385 de 7 d’agost de 2014
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà d’un Parc Urbà de Salut, atès que actualment no hi ha 
cap convocatòria oberta. 
Decret núm. 386 d’11 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per adequar a la normativa vigent la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló 
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Fontcoberta 
per un import de 891,92 euros.
Decret núm. 387 d’11 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
salut per l’adequació d’unes instal·lacions d’aigua calenta sanitària ubicades al camp de futbol 
i a la llar d’infants per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sant 
Gregori per un import de 676,56 euros.
Decret núm. 388 de 12 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar mesures correctores al control de sorol
menjador i al vestíbul de la llar d’infants municipals a l’Ajuntament de Sant Gregori per un 
import de 5.507,86 euros.
Decret núm. 389 de 12 d’agost de 2014
exclosa de concurrència pública per a la realització del projecte “dispositius de proximitat per 
atendre famílies afectades per la crisi” en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi a 
l’Ajuntament de Riudarenes i minorar
Decret núm. 390 de 14 d’agost de 2014
contracte de serveis de col·locació de vilis fotoprotectors en vàries finestres de la seu de 
Dipsalut. 
Decret núm. 391 de 18 d’agost de 2014
intermunicipal Voluntària Servei de Control Mosquits Badia de Roses i baix Ter el contracte de 
servei d’elaboració d’estudi entomològic del mosquit tigre, previst pel nivell 2 d’alerta en el 
protocol per  a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per 
Decret núm. 392 de 18 d’agost de 2014
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per la instal·lació d’un equip de telecontrol als dip
de l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament de Ger per un import de 
13.318,82 euros. 
Decret núm. 393 de 19 d’agost de 2014
crèdit 2IR 6/2014 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2013 per 
un import de 137.131,90 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. 
Decret núm. 394 de 19 d’agost de 2014
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de contractació corresponent a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea 
de Gestió Administrativa de Dipsalut.
Decret núm. 395 de 19 d
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de consultoris locals corresponent a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la 
Salut de Dipsalut. 
Decret núm. 396 de 19 d’agost de 2014
exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça de tècnic superior d’administració general (A1).
Decret núm. 397 de 19 d’agost de 2014
exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça de tècnic superior d’administració especial (A1).
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Decret núm. 385 de 7 d’agost de 2014. Exp. 2014/1571. Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà d’un Parc Urbà de Salut, atès que actualment no hi ha 

 
d’11 d’agost de 2014. Exp. 2014/1641. Concedir la subvenció pel 

finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per adequar a la normativa vigent la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló 

cipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Fontcoberta 
per un import de 891,92 euros. 
Decret núm. 387 d’11 d’agost de 2014. Exp. 2014/1650. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per l’adequació d’unes instal·lacions d’aigua calenta sanitària ubicades al camp de futbol 
i a la llar d’infants per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sant 

port de 676,56 euros. 
Decret núm. 388 de 12 d’agost de 2014. Exp. 2014/1651. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar mesures correctores al control de soroll i reverberacions a la sala del 
menjador i al vestíbul de la llar d’infants municipals a l’Ajuntament de Sant Gregori per un 
import de 5.507,86 euros. 
Decret núm. 389 de 12 d’agost de 2014. Exp. 2013/2043. Modificar l’import de la subvenció 

currència pública per a la realització del projecte “dispositius de proximitat per 
atendre famílies afectades per la crisi” en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi a 
l’Ajuntament de Riudarenes i minorar-la a un import de 800,66 euros. 

14 d’agost de 2014. Exp. 2014/1644. Adjudicar a Lamiplac SL el 
contracte de serveis de col·locació de vilis fotoprotectors en vàries finestres de la seu de 

Decret núm. 391 de 18 d’agost de 2014. Exp. 2014/1639. Adjudicar a Mancomunitat 
cipal Voluntària Servei de Control Mosquits Badia de Roses i baix Ter el contracte de 

servei d’elaboració d’estudi entomològic del mosquit tigre, previst pel nivell 2 d’alerta en el 
protocol per  a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya.
Decret núm. 392 de 18 d’agost de 2014. Exp. 2014/1669. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per la instal·lació d’un equip de telecontrol als dipòsits de Ger, Grèixer i Pleta de Saga  
de l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament de Ger per un import de 

Decret núm. 393 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/768. Aprovar l’expedient de modificació de 
rporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2013 per 

un import de 137.131,90 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

Decret núm. 394 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1558. Aprovar el llistat d’admi
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de contractació corresponent a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea 
de Gestió Administrativa de Dipsalut. 
Decret núm. 395 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1559. Aprovar el llistat d’admissions i 
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de consultoris locals corresponent a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la 

Decret núm. 396 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1560. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 

plaça de tècnic superior d’administració general (A1). 
núm. 397 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1561. Aprovar el llistat d’admissions i 

oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça de tècnic superior d’administració especial (A1). 
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. Exp. 2014/1571. Desestimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà d’un Parc Urbà de Salut, atès que actualment no hi ha 

. Exp. 2014/1641. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per adequar a la normativa vigent la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló 

cipal per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Fontcoberta 

. Exp. 2014/1650. Concedir la subvenció pel 
polítiques municipals de protecció de la 

salut per l’adequació d’unes instal·lacions d’aigua calenta sanitària ubicades al camp de futbol 
i a la llar d’infants per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Sant 

. Exp. 2014/1651. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

l i reverberacions a la sala del 
menjador i al vestíbul de la llar d’infants municipals a l’Ajuntament de Sant Gregori per un 

. Exp. 2013/2043. Modificar l’import de la subvenció 
currència pública per a la realització del projecte “dispositius de proximitat per 

atendre famílies afectades per la crisi” en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi a 

. Exp. 2014/1644. Adjudicar a Lamiplac SL el 
contracte de serveis de col·locació de vilis fotoprotectors en vàries finestres de la seu de 

. Exp. 2014/1639. Adjudicar a Mancomunitat 
cipal Voluntària Servei de Control Mosquits Badia de Roses i baix Ter el contracte de 

servei d’elaboració d’estudi entomològic del mosquit tigre, previst pel nivell 2 d’alerta en el 
mosquits a Catalunya. 

. Exp. 2014/1669. Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

òsits de Ger, Grèixer i Pleta de Saga  
de l’abastament d’aigua potable del municipi a l’Ajuntament de Ger per un import de 

. Exp. 2014/768. Aprovar l’expedient de modificació de 
rporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2013 per 

un import de 137.131,90 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

. Exp. 2014/1558. Aprovar el llistat d’admissions i 
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de contractació corresponent a la Secció Jurídica i Administrativa de l’Àrea 

. Exp. 2014/1559. Aprovar el llistat d’admissions i 
exclusions del procediment selectiu convocat per a la contractació laboral temporal d’un/a 
tècnic/a mitjà/na de consultoris locals corresponent a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la 

. Exp. 2014/1560. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 

. Exp. 2014/1561. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 



 

Decret núm. 398 de 19 d’ag
exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça de tècnic mitjà (A2).
Decret núm. 399 de 19 d’agost de 2014
exclusions del concurs-oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades.
Decret núm. 400 de 25 d’agost de 2014
instal·lació de l’Escola bressol de la Plantera per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” 
a l’Ajuntament de Blanes per un import de 7.292,02 euros.
Decret núm. 401 de 26 d’agost de 2014
contracte de servei de reparació de columnes de rescat cardíac no cobertes per la 
contractació CPH 2010/01 Pm05 Girona territori cardioprotegit.
Decret núm. 402 de 27 d’agost de 2014
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Borrassà.
Decret núm. 403 de 27 d’agost de 2014
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de La Cellera de Ter.
Decret núm. 404 de 27 d’agost de 2
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes.
Decret núm. 405 de 28 d’agost de 2014
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de V
Decret núm. 406 de 28 d’agost de 2014
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garriguella.
Decret núm. 407 de 28 d’agost de 2014
“Millores al pavelló Saioners per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners.

 
5. 2014/2001 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació de la 
plantilla de personal i de la relació de llocs de t reball de 
2015 [G01 2014/9] 

 
El vicepresident primer comenta que el nombre de places de la plantilla es manté en 
40, amb 36 efectius reals, i destaca un canvi important respecte del lloc de treball de 
“Coordinador/a de la Presidència”: d’acord a
i Sostenibilitat de l’Administració Local, els Organismes Autònoms no poden comptar 
amb personal eventual d’assessorament o confiança. En aquest sentit, es propos
canviar el règim jurídic de la posició referida 
personal directiu professional, per tal de complir totalment amb la legalitat
juny de 2015 –quan entri en vigor l’article de la Llei esmentada
 
Finalitzen les intervencions.
 
És competència del Consell Rector
l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No obstant això, atés 
que la plantilla i la relació
econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector eleva al Ple 
de la Diputació de Girona l’aprovació definitiva de la política de personal per a cada 
any, com es fa amb el pressup
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Decret núm. 398 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1560. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 

plaça de tècnic mitjà (A2). 
Decret núm. 399 de 19 d’agost de 2014. Exp. 2014/1563. Aprovar el llistat

oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 
plaça d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades.
Decret núm. 400 de 25 d’agost de 2014. Exp. 2014/1646. Concedir la subvenció “Millora 
instal·lació de l’Escola bressol de la Plantera per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” 
a l’Ajuntament de Blanes per un import de 7.292,02 euros. 
Decret núm. 401 de 26 d’agost de 2014. Exp. 2014/1507. Adjudicar a Bestwind solutions SL el 
contracte de servei de reparació de columnes de rescat cardíac no cobertes per la 
contractació CPH 2010/01 Pm05 Girona territori cardioprotegit. 
Decret núm. 402 de 27 d’agost de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Borrassà. 
Decret núm. 403 de 27 d’agost de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de La Cellera de Ter. 
Decret núm. 404 de 27 d’agost de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Cabanes. 
Decret núm. 405 de 28 d’agost de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vilamaniscle. 
Decret núm. 406 de 28 d’agost de 2014. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garriguella. 
Decret núm. 407 de 28 d’agost de 2014. Exp. 2014/1408. Concedir la subvenció per a 

es al pavelló Saioners per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners. 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació de la 
plantilla de personal i de la relació de llocs de t reball de Dipsalut per a l’any 

El vicepresident primer comenta que el nombre de places de la plantilla es manté en 
40, amb 36 efectius reals, i destaca un canvi important respecte del lloc de treball de 
“Coordinador/a de la Presidència”: d’acord amb un article de la Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local, els Organismes Autònoms no poden comptar 
amb personal eventual d’assessorament o confiança. En aquest sentit, es propos
canviar el règim jurídic de la posició referida i convertir-la en un lloc reservat a 

directiu professional, per tal de complir totalment amb la legalitat
quan entri en vigor l’article de la Llei esmentada . 

Finalitzen les intervencions. 

És competència del Consell Rector, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme, 
l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No obstant això, atés 
que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per la dotació 
econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector eleva al Ple 
de la Diputació de Girona l’aprovació definitiva de la política de personal per a cada 
any, com es fa amb el pressupost de cada exercici. 
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. Exp. 2014/1560. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 

. Exp. 2014/1563. Aprovar el llistat d’admissions i 
oposició per a la provisió en propietat, per promoció interna, d’una 

plaça d’administratiu (C1) reservada per a la integració social de persones discapacitades. 
oncedir la subvenció “Millora 

instal·lació de l’Escola bressol de la Plantera per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” 

estwind solutions SL el 
contracte de servei de reparació de columnes de rescat cardíac no cobertes per la 

. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 

. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 

. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 

. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 

. Exp. 2014/797. Aprovar la compensació de deutes i 

. Exp. 2014/1408. Concedir la subvenció per a 
es al pavelló Saioners per risc recurrent de transmissió de legionel·losi” a l’Ajuntament 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació de la 
Dipsalut per a l’any 

El vicepresident primer comenta que el nombre de places de la plantilla es manté en 
40, amb 36 efectius reals, i destaca un canvi important respecte del lloc de treball de 

la Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local, els Organismes Autònoms no poden comptar 
amb personal eventual d’assessorament o confiança. En aquest sentit, es proposa 

la en un lloc reservat a 
directiu professional, per tal de complir totalment amb la legalitat el 30 de 

, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme, 
l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No obstant això, atés 

de llocs de treball estan condicionats per la dotació 
econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector eleva al Ple 
de la Diputació de Girona l’aprovació definitiva de la política de personal per a cada 



 

Atès que continuen vigents les condicions de conjuntura econòmica que van donar 
peu al Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públi
consonància amb el que estableix l’article 20.Dos del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, la proposta del Consell Rector
les línies marcades pels acords precedents d’aprovació consecutiva de les plantilles i 
les relacions de llocs de treball. Respecte de la plantilla prevista per al 2014, aprovada 
en la sessió ordinària número 2013/8, de 26 de novembre de 2013, el Consell Rector 
va proposar al Ple de la Diputació de Girona dues modificacions (aprovades en les 
sessions 2014/5, de 13 de maig de 2014, i 2014/6, d’1 de juliol de 2014) per tal 
d’adequar l’estructura de Dipsalut a les modificacions normatives externes i internes 
aprovades durant el primer trimestre de l’any.
 
Les modificacions en la plantilla i la rela
només canvis estructurals i organitzatius que, en cap cas i d’acord amb les previsions 
legals, impliquen un augment dels efectius previstos ni de la massa salarial global.
 
El canvi més significatiu pel que f
produeix en relació amb la posició 101 
relació de llocs de treball. Atesa la complexitat que ha adquirit l’Organisme amb el 
desplegament total dels serveis que ofe
tasques que porta a terme la Coordinadora de la Presidència han excedit les funcions 
d’assessorament i ha assumit decisions més executives en la direcció de l’Organisme, 
pròpies del directiu professional públi
estableix l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i, en observança de les previsions en matèria de funció pública local 
contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de d
l’Administració Local, cal una correspondència més acurada entre les funcions 
efectives que s’encarreguen a la posició i el seu règim jurídic previst. Així, doncs, tant 
en la plantilla com en la relació de ll
aquesta posició a directius professionals.
 
A més, es procedeix a la desaparició d’una plaça laboral d’administratiu/iva (C1) 
l’amortització del lloc de treball corresponent
d’auxiliar administratiu/iva (C2) reservada a la integració social de persones 
discapacitades –també amb amortització del lloc de treball corresponent. Aquestes 
amortitzacions són fruit de diversos processos de promoció interna en la Secció 
Jurídica i Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica. 
 
Pel que fa a la resta de places de la plantilla i de posicions de la relació de llocs de 
treball, no hi ha cap modificació.
 
Aquest acord inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 20
funció quantitativa a efectes pressupostaris,
treball (RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de 
treball concrets que les conformen
com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les places i 
llocs de treball de naturalesa directiva professional. Les retribucions d’aquests llocs de 
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Atès que continuen vigents les condicions de conjuntura econòmica que van donar 
peu al Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públi
consonància amb el que estableix l’article 20.Dos del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, la proposta del Consell Rector
les línies marcades pels acords precedents d’aprovació consecutiva de les plantilles i 

s relacions de llocs de treball. Respecte de la plantilla prevista per al 2014, aprovada 
en la sessió ordinària número 2013/8, de 26 de novembre de 2013, el Consell Rector 
va proposar al Ple de la Diputació de Girona dues modificacions (aprovades en les 

ssions 2014/5, de 13 de maig de 2014, i 2014/6, d’1 de juliol de 2014) per tal 
d’adequar l’estructura de Dipsalut a les modificacions normatives externes i internes 
aprovades durant el primer trimestre de l’any. 

Les modificacions en la plantilla i la relació de llocs de treball de 2015, doncs, suposen 
només canvis estructurals i organitzatius que, en cap cas i d’acord amb les previsions 
legals, impliquen un augment dels efectius previstos ni de la massa salarial global.

El canvi més significatiu pel que fa a la plantilla i la relació de llocs de treball es 
produeix en relació amb la posició 101 –Coordinador/a de la Presidència
relació de llocs de treball. Atesa la complexitat que ha adquirit l’Organisme amb el 
desplegament total dels serveis que ofereix per mitjà del seu Catàleg de Serveis, les 
tasques que porta a terme la Coordinadora de la Presidència han excedit les funcions 
d’assessorament i ha assumit decisions més executives en la direcció de l’Organisme, 
pròpies del directiu professional públic. En aquest sentit, doncs, i d’acord amb el que 
estableix l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i, en observança de les previsions en matèria de funció pública local 
contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, cal una correspondència més acurada entre les funcions 
efectives que s’encarreguen a la posició i el seu règim jurídic previst. Així, doncs, tant 
en la plantilla com en la relació de llocs de treball proposades per al 2015, es reserva 
aquesta posició a directius professionals. 

A més, es procedeix a la desaparició d’una plaça laboral d’administratiu/iva (C1) 
l’amortització del lloc de treball corresponent– i la desaparició d’una pla
d’auxiliar administratiu/iva (C2) reservada a la integració social de persones 

també amb amortització del lloc de treball corresponent. Aquestes 
amortitzacions són fruit de diversos processos de promoció interna en la Secció 

dica i Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica. 

Pel que fa a la resta de places de la plantilla i de posicions de la relació de llocs de 
treball, no hi ha cap modificació. 

Aquest acord inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2015, instrument amb una 
funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de 

, eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de 
treball concrets que les conformen, com a annex 2. Finalment, s’adjunta un annex 3, 
com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les places i 
llocs de treball de naturalesa directiva professional. Les retribucions d’aquests llocs de 
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Atès que continuen vigents les condicions de conjuntura econòmica que van donar 
peu al Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i en 
consonància amb el que estableix l’article 20.Dos del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, la proposta del Consell Rector segueix 
les línies marcades pels acords precedents d’aprovació consecutiva de les plantilles i 

s relacions de llocs de treball. Respecte de la plantilla prevista per al 2014, aprovada 
en la sessió ordinària número 2013/8, de 26 de novembre de 2013, el Consell Rector 
va proposar al Ple de la Diputació de Girona dues modificacions (aprovades en les 

ssions 2014/5, de 13 de maig de 2014, i 2014/6, d’1 de juliol de 2014) per tal 
d’adequar l’estructura de Dipsalut a les modificacions normatives externes i internes 

ció de llocs de treball de 2015, doncs, suposen 
només canvis estructurals i organitzatius que, en cap cas i d’acord amb les previsions 
legals, impliquen un augment dels efectius previstos ni de la massa salarial global. 

a a la plantilla i la relació de llocs de treball es 
Coordinador/a de la Presidència– de la 

relació de llocs de treball. Atesa la complexitat que ha adquirit l’Organisme amb el 
reix per mitjà del seu Catàleg de Serveis, les 

tasques que porta a terme la Coordinadora de la Presidència han excedit les funcions 
d’assessorament i ha assumit decisions més executives en la direcció de l’Organisme, 

c. En aquest sentit, doncs, i d’acord amb el que 
estableix l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i, en observança de les previsions en matèria de funció pública local 

esembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, cal una correspondència més acurada entre les funcions 
efectives que s’encarreguen a la posició i el seu règim jurídic previst. Així, doncs, tant 

ocs de treball proposades per al 2015, es reserva 

A més, es procedeix a la desaparició d’una plaça laboral d’administratiu/iva (C1) –amb 
i la desaparició d’una plaça laboral 

d’auxiliar administratiu/iva (C2) reservada a la integració social de persones 
també amb amortització del lloc de treball corresponent. Aquestes 

amortitzacions són fruit de diversos processos de promoció interna en la Secció 
dica i Administrativa de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica.  

Pel que fa a la resta de places de la plantilla i de posicions de la relació de llocs de 

, instrument amb una 
com a annex 1, i la relació de llocs de 

, eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de 
s’adjunta un annex 3, 

com en anteriors ocasions, en què s’especifiquen les característiques de les places i 
llocs de treball de naturalesa directiva professional. Les retribucions d’aquests llocs de 



 

treball es mantenen, atès que no s’han produït modificac
acordar el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del 25 de juliol de 2011.
 
En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per una
de la Diputació de Girona l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, que s’adjunta en 
l’annex 1, agrupat per escales i categories.
 
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté 
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.
 
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les 
llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels complements 
específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements que hi 
apareguin. 
 
Tercer. Aprovar, amb efectes de l’1 de gene
retribucions del personal directiu professional relacionat a l’annex 3.
 
Quart. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre’n 
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalu
General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament de personal 
al servei de les entitats locals.
 
Cinquè. L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost de Dipsalut per al
 
6. 2013/2006 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació del 
pressupost de Dipsalut per a l’exercici 2015 [LE 20 13/121]
 
El vicepresident primer explica el pressupost, separat per àrees de treball, als 
assistents: l’import total del pr
increment pel que fa a les aportacions respecte del pressupost per al 2014. D’aquest 
import, un 20% es destina a l’Àrea de Govern, un 7% a l’Àrea de Gestió Administrativa 
i Econòmica, un 4% a l’Àrea d’In
de Polítiques i Promoció de la Salut i, finalment, un 32% a l’Àrea de Protecció de la 
Salut. El 71% del pressupost disponible es destina al Catàleg de Serveis (el 53% del 
total del pressupost anual). 
la Diputació. La resta de despeses és del 22%.
 
El gerent comenta que el pressupost de l’Àrea de Govern representa un 20% del total 
perquè hi estan inclòs el fons de contingència i les transferències
representen, sumats, aproximadament 1.600.000 
pressupost real es destina a la prestació de serveis. Si no es té en compte la despesa 
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treball es mantenen, atès que no s’han produït modificacions respecte del que va 
acordar el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del 25 de juliol de 2011.

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, elevar al Ple 
de la Diputació de Girona l’adopció del següent 

Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, que s’adjunta en 

nnex 1, agrupat per escales i categories. 

Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté 
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.

En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees i els 
llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels complements 
específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements que hi 

Aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2015, les funcions, dedicació i 
retribucions del personal directiu professional relacionat a l’annex 3.

Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre’n 
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament de personal 
al servei de les entitats locals. 

L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost de Dipsalut per al 2015. 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació del 
pressupost de Dipsalut per a l’exercici 2015 [LE 20 13/121] 

El vicepresident primer explica el pressupost, separat per àrees de treball, als 
assistents: l’import total del pressupost és de 12.012.600 €, atès que hi ha un petit 
increment pel que fa a les aportacions respecte del pressupost per al 2014. D’aquest 
import, un 20% es destina a l’Àrea de Govern, un 7% a l’Àrea de Gestió Administrativa 
i Econòmica, un 4% a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat, un 38% a l’Àrea 
de Polítiques i Promoció de la Salut i, finalment, un 32% a l’Àrea de Protecció de la 
Salut. El 71% del pressupost disponible es destina al Catàleg de Serveis (el 53% del 
total del pressupost anual). Un 14% es destina a personal i un 12% a transferències a 
la Diputació. La resta de despeses és del 22%. 

El gerent comenta que el pressupost de l’Àrea de Govern representa un 20% del total 
perquè hi estan inclòs el fons de contingència i les transferències 
representen, sumats, aproximadament 1.600.000 €. A més, explica que la meitat del 
pressupost real es destina a la prestació de serveis. Si no es té en compte la despesa 
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ions respecte del que va 
acordar el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del 25 de juliol de 2011. 

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
nimitat, elevar al Ple 

Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, que s’adjunta en 

Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté 
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques. 

denominacions de les àrees i els 
llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels complements 
específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements que hi 

r de 2015, les funcions, dedicació i 
retribucions del personal directiu professional relacionat a l’annex 3. 

Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre’n 
nya i a l’Administració 

General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament de personal 

L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva del 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de l’apr ovació del 

El vicepresident primer explica el pressupost, separat per àrees de treball, als 
ès que hi ha un petit 

increment pel que fa a les aportacions respecte del pressupost per al 2014. D’aquest 
import, un 20% es destina a l’Àrea de Govern, un 7% a l’Àrea de Gestió Administrativa 

formació per a la Gestió i la Qualitat, un 38% a l’Àrea 
de Polítiques i Promoció de la Salut i, finalment, un 32% a l’Àrea de Protecció de la 
Salut. El 71% del pressupost disponible es destina al Catàleg de Serveis (el 53% del 

Un 14% es destina a personal i un 12% a transferències a 

El gerent comenta que el pressupost de l’Àrea de Govern representa un 20% del total 
 a la Diputació, que 

€. A més, explica que la meitat del 
pressupost real es destina a la prestació de serveis. Si no es té en compte la despesa 



 

fixa (personal i transferències), la part de pressupost destinada 
representa un 71% del total.
 
El vicepresident segon comenta que fins i tot una part de la despesa de personal s’ha 
de considerar prestació de serveis als municipis, atès que les funcions que realitza 
aquest personal es destinen direc
 
La senyora Bosch pregunta on s’ha imputat l’increment de pressupost que s’ha 
esmentat al principi. 
 
El vicepresident primer explica que una part d’aquest increment ha servit per 
incrementar la dotació del prog
 
El vicepresident segon demana si es pot disposar de la previsió d
despeses de 2014 per tal de comparar
 
El vicepresident primer comenta que, tot i que per facilitar la presentació del 
pressupost els assistents s’està estructurant la informació per àrees, en l’expedient 
administratiu es disposa de la informació del pressupost en la seva totalitat.
 
Seguidament, el vicepresident primer explica que la part de pressupost destinada a 
altres despeses inclou serveis tècnics, subvencions directes i campanyes de 
subvencions (consultoris, congressos i ONLs), despeses de manteniment, el fons de 
contingències (200.000 
(110.000 €), despeses derivades 
oficials (109.000 €), les despeses derivades dels convenis amb estudiants de la 
Universitat de Girona i el suport a la Càtedra de la Salut.
 
Respecte del Catàleg de Serveis de la Salut, el pressupost 
gairebé igualitària entre els programes de Protecció de la Salut i els de Promoció de la 
Salut. En aquest sentit, s’ofereix als assistents la informació detallada de la despesa 
corresponent a cadascun dels programes que s’ofereixen a
 
El vicepresident segon explica que és important visualitzar les despeses imputades 
directament a cadascun dels programes perquè així se sap exactament en quines 
accions concretes es gasta Dipsalut el pressupost i destaca que els programes de 
control de legionel·losi són molt importants. 
 
El senyor Soy vol deixar constància, com a alcalde, que els programes del Catàleg 
funcionen molt bé, en especial els de control de legionel·losi i els de control de 
plagues, i en destaca la professionalitat de 
 
Finalment, el vicepresident primer destaca que, en el Catàleg de Promoció de la Salut, 
com ja s’ha dit, s’han incrementat els crèdits disponibles per al programa Salut i Crisi.
 
[S’incorporen a la sessió el vocal senyo
Teresa Villar] 
 
Finalitzen les intervencions.
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fixa (personal i transferències), la part de pressupost destinada al Catàleg de Serveis 
representa un 71% del total. 

El vicepresident segon comenta que fins i tot una part de la despesa de personal s’ha 
de considerar prestació de serveis als municipis, atès que les funcions que realitza 
aquest personal es destinen directament a treballar per al Catàleg de Serveis.

La senyora Bosch pregunta on s’ha imputat l’increment de pressupost que s’ha 

El vicepresident primer explica que una part d’aquest increment ha servit per 
incrementar la dotació del programa Salut i Crisi. 

El vicepresident segon demana si es pot disposar de la previsió d
4 per tal de comparar-ho amb el pressupost de 2015.

El vicepresident primer comenta que, tot i que per facilitar la presentació del 
upost els assistents s’està estructurant la informació per àrees, en l’expedient 

administratiu es disposa de la informació del pressupost en la seva totalitat.

Seguidament, el vicepresident primer explica que la part de pressupost destinada a 
s inclou serveis tècnics, subvencions directes i campanyes de 

subvencions (consultoris, congressos i ONLs), despeses de manteniment, el fons de 
contingències (200.000 €), el catàleg de formació que s’ofereix als Ajuntaments 

€), despeses derivades de la comunicació institucional i publicacions a diaris 
€), les despeses derivades dels convenis amb estudiants de la 

Universitat de Girona i el suport a la Càtedra de la Salut. 

Respecte del Catàleg de Serveis de la Salut, el pressupost es reparteix de manera 
gairebé igualitària entre els programes de Protecció de la Salut i els de Promoció de la 
Salut. En aquest sentit, s’ofereix als assistents la informació detallada de la despesa 
corresponent a cadascun dels programes que s’ofereixen al Catàleg.

El vicepresident segon explica que és important visualitzar les despeses imputades 
directament a cadascun dels programes perquè així se sap exactament en quines 
accions concretes es gasta Dipsalut el pressupost i destaca que els programes de 

ntrol de legionel·losi són molt importants.  

vol deixar constància, com a alcalde, que els programes del Catàleg 
funcionen molt bé, en especial els de control de legionel·losi i els de control de 
plagues, i en destaca la professionalitat de les persones que els porten a terme.

Finalment, el vicepresident primer destaca que, en el Catàleg de Promoció de la Salut, 
com ja s’ha dit, s’han incrementat els crèdits disponibles per al programa Salut i Crisi.

[S’incorporen a la sessió el vocal senyor Miquel Noguer i la tresorera, senyora M. 

Finalitzen les intervencions. 
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al Catàleg de Serveis 

El vicepresident segon comenta que fins i tot una part de la despesa de personal s’ha 
de considerar prestació de serveis als municipis, atès que les funcions que realitza 

tament a treballar per al Catàleg de Serveis. 

La senyora Bosch pregunta on s’ha imputat l’increment de pressupost que s’ha 

El vicepresident primer explica que una part d’aquest increment ha servit per 

El vicepresident segon demana si es pot disposar de la previsió d’execució de les 
ho amb el pressupost de 2015. 

El vicepresident primer comenta que, tot i que per facilitar la presentació del 
upost els assistents s’està estructurant la informació per àrees, en l’expedient 

administratiu es disposa de la informació del pressupost en la seva totalitat. 

Seguidament, el vicepresident primer explica que la part de pressupost destinada a 
s inclou serveis tècnics, subvencions directes i campanyes de 

subvencions (consultoris, congressos i ONLs), despeses de manteniment, el fons de 
àleg de formació que s’ofereix als Ajuntaments 

de la comunicació institucional i publicacions a diaris 
€), les despeses derivades dels convenis amb estudiants de la 

es reparteix de manera 
gairebé igualitària entre els programes de Protecció de la Salut i els de Promoció de la 
Salut. En aquest sentit, s’ofereix als assistents la informació detallada de la despesa 

l Catàleg. 

El vicepresident segon explica que és important visualitzar les despeses imputades 
directament a cadascun dels programes perquè així se sap exactament en quines 
accions concretes es gasta Dipsalut el pressupost i destaca que els programes de 

vol deixar constància, com a alcalde, que els programes del Catàleg 
funcionen molt bé, en especial els de control de legionel·losi i els de control de 

les persones que els porten a terme. 

Finalment, el vicepresident primer destaca que, en el Catàleg de Promoció de la Salut, 
com ja s’ha dit, s’han incrementat els crèdits disponibles per al programa Salut i Crisi. 

r Miquel Noguer i la tresorera, senyora M. 



 

 
La legislació aplicable per a l’aprovació de la proposta de pressupost ve determinada 
pels articles 162-171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com pels 
articles 2-23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció, i en compliment del que disposa l’article 10.3 
dels estatuts de l’Organ
unanimitat, elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Proposar aprovar inicialment el pressupost de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dips
els seus estats de despeses i d’ingressos en la quantitat de dotze milions dotze mil 
sis-cents euros (12.012.600,00 
 

ESTAT DE DESPESES
C Descripció 

1 Despeses del personal 

2 Despeses béns corrents

3 Despeses financeres 

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència 

6 Inversions reals 

7 Transferències de capital

8 Actius financers 

9 Passius financers 

TOTAL DESPESES 
 
Segon. Remetre la proposta de pressupost a la Diputació de Girona per tal que 
s’integri al pressupost general de la Diputació, si així es creu convenient
 
7. 2014/2002 – Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a 
l’any 2015 [LE 2014/119]
 
El vicepresident primer explica que
racionalitzar-lo: el programa de salut bucodental passa a formar part del programa 
“Sigues Tu”, d’eines i actius per a la salut, destinat als centres educatius. A més, en 
la mateixa línia, el programa de salut jova passarà a formar part del programa 
d’assessorament i suport a polítiques municipals de promoció de la salut. L’inici de 
l’activitat d’aquest Catàleg seria el 2 de desembre.
 
Finalitzen les intervencions.
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La legislació aplicable per a l’aprovació de la proposta de pressupost ve determinada 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual

s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com pels 
23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció, i en compliment del que disposa l’article 10.3 
dels estatuts de l’Organisme autònom de salut pública, el Consell Rector

elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent  

Proposar aprovar inicialment el pressupost de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per l’exercici 2015 d’import equilibrat en 
els seus estats de despeses i d’ingressos en la quantitat de dotze milions dotze mil 

cents euros (12.012.600,00 €), el detall del qual per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS
Import C  Descripció 

 1.692.626,16 1 Impostos directes 

Despeses béns corrents 3.133.253,56 2 Impostos indirectes 

0,00 3 Taxes i altres ingressos

nts 6.208.356,59 4 Transferències corrents

200.000,00 5 Ingressos patrimonials 

230.363,69 6 Alienació d’inversions reals

Transferències de capital 548.000,00 7 Transferències de capital

0,00 8 Actius financers 

0,00 9 Passius financers 

12.012.600,00 TOTAL INGRESSOS 

la proposta de pressupost a la Diputació de Girona per tal que 
i al pressupost general de la Diputació, si així es creu convenient

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a 
l’any 2015 [LE 2014/119]  

El vicepresident primer explica que les novetats d’aquest Catàleg serveixen per 
lo: el programa de salut bucodental passa a formar part del programa 

“Sigues Tu”, d’eines i actius per a la salut, destinat als centres educatius. A més, en 
la mateixa línia, el programa de salut jova passarà a formar part del programa 

nt i suport a polítiques municipals de promoció de la salut. L’inici de 
l’activitat d’aquest Catàleg seria el 2 de desembre. 

Finalitzen les intervencions. 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 12 

La legislació aplicable per a l’aprovació de la proposta de pressupost ve determinada 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com pels 

Vist l’informe favorable de la Intervenció, i en compliment del que disposa l’article 10.3 
l Consell Rector aprova, per 

Proposar aprovar inicialment el pressupost de l’Organisme Autònom de Salut 
alut) per l’exercici 2015 d’import equilibrat en 

els seus estats de despeses i d’ingressos en la quantitat de dotze milions dotze mil 
€), el detall del qual per capítols és el següent: 

ESTAT D’INGRESSOS 
Import 

0,00 

0,00 

 129.700,20 

 11.882.399,80 

 500,00 

Alienació d’inversions reals 0,00 

al 0,00 

0,00 

0,00 

12.012.600,00 

la proposta de pressupost a la Diputació de Girona per tal que 
i al pressupost general de la Diputació, si així es creu convenient 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis de Dips alut per a 

les novetats d’aquest Catàleg serveixen per 
lo: el programa de salut bucodental passa a formar part del programa 

“Sigues Tu”, d’eines i actius per a la salut, destinat als centres educatius. A més, en 
la mateixa línia, el programa de salut jova passarà a formar part del programa 

nt i suport a polítiques municipals de promoció de la salut. L’inici de 



 

El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 2013/8, de 26 
de novembre de 2013, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2014, que recollia l’oferta 
dels programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en 
matèria de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar 
cobertura a les seves compet
per al desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que 
suposava una pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les 
actuacions, programes, accions i polítiques origin
de Serveis anteriors, un cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els 
diferents municipis de les comarques gironines.
 
Mentre que l’oferta de la cartera de serveis de Protecció de la Salut es manté, les 
principals novetats que presenta el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015 
responen a necessitats organitzatives en els programes de Polítiques i Promoció de 
la Salut, que incidiran directament en una major eficiència en la gestió de les 
diferents actuacions que s’hi recullen.
 
En aquest sentit, el programa Pm03 
Catàlegs anteriors, desapareix en aquesta edició, atès que les accions per a 
promoure els valors associats a la higiene bucodental passen a formar p
recurs addicional del Pm08 
té com a objectius, entre d’altres, promoure la incorporació als centres educatius d’un 
treball transversal d’educació per a la salut, ajudant així a millorar l
tant de l’alumnat com del professorat.
 
D’altra banda, en aquest nou Catàleg també desapareix el Pm02 
salut jove, que passarà a formar part del Pm06 
tècnic a polítiques municipals de prom
principals millorar el disseny de polítiques municipals de promoció de la salut i 
promoure una visió positiva de la salut i la promoció de la salut centrada en les 
habilitats per a la vida, l’empoderament i el senti
 
Vistos aquests antecedents,
de Dipsalut li atribueix
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per 
 
Segon. Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2015 que acompanya aquest 
Catàleg de Serveis.  
 
Tercer. Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol•licituds dels 
ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes r
Catàleg de Serveis. Les sol·
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 
de recursos. 
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El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 2013/8, de 26 
2013, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2014, que recollia l’oferta 

dels programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en 
matèria de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar 
cobertura a les seves competències, així com el pla anual d’actuació que va servir 
per al desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que 
suposava una pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les 
actuacions, programes, accions i polítiques originades amb l’aprovació dels Catàlegs 
de Serveis anteriors, un cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els 
diferents municipis de les comarques gironines. 

Mentre que l’oferta de la cartera de serveis de Protecció de la Salut es manté, les 
incipals novetats que presenta el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015 

responen a necessitats organitzatives en els programes de Polítiques i Promoció de 
la Salut, que incidiran directament en una major eficiència en la gestió de les 

ctuacions que s’hi recullen. 

En aquest sentit, el programa Pm03 – Programa de salut bucodental, present en 
Catàlegs anteriors, desapareix en aquesta edició, atès que les accions per a 
promoure els valors associats a la higiene bucodental passen a formar p
recurs addicional del Pm08 – Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut, que 
té com a objectius, entre d’altres, promoure la incorporació als centres educatius d’un 
treball transversal d’educació per a la salut, ajudant així a millorar l
tant de l’alumnat com del professorat. 

D’altra banda, en aquest nou Catàleg també desapareix el Pm02 
salut jove, que passarà a formar part del Pm06 – Programa d’assessorament i suport 
tècnic a polítiques municipals de promoció de la salut, que té com a objectius 
principals millorar el disseny de polítiques municipals de promoció de la salut i 
promoure una visió positiva de la salut i la promoció de la salut centrada en les 
habilitats per a la vida, l’empoderament i el sentit de coherència. 

Vistos aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,

Aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015. 

Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2015 que acompanya aquest 

Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol•licituds dels 
ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes r
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització de 
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 13 

El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 2013/8, de 26 
2013, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2014, que recollia l’oferta 

dels programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en 
matèria de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar 

ències, així com el pla anual d’actuació que va servir 
per al desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que 
suposava una pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les 

ades amb l’aprovació dels Catàlegs 
de Serveis anteriors, un cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els 

Mentre que l’oferta de la cartera de serveis de Protecció de la Salut es manté, les 
incipals novetats que presenta el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2015 

responen a necessitats organitzatives en els programes de Polítiques i Promoció de 
la Salut, que incidiran directament en una major eficiència en la gestió de les 

Programa de salut bucodental, present en 
Catàlegs anteriors, desapareix en aquesta edició, atès que les accions per a 
promoure els valors associats a la higiene bucodental passen a formar part com a 

Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut, que 
té com a objectius, entre d’altres, promoure la incorporació als centres educatius d’un 
treball transversal d’educació per a la salut, ajudant així a millorar la qualitat de vida 

D’altra banda, en aquest nou Catàleg també desapareix el Pm02 – Programa de 
Programa d’assessorament i suport 

oció de la salut, que té com a objectius 
principals millorar el disseny de polítiques municipals de promoció de la salut i 
promoure una visió positiva de la salut i la promoció de la salut centrada en les 

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

 

Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2015 que acompanya aquest 

Delegar a la Gerència de Dipsalut l’acceptació de les sol•licituds dels 
ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes recollits en aquest 

licituds rebudes en data posterior a la de finalització de 
cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la disponibilitat 



 

8. 2014/2004 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic 
Dipsalut per a l’any 2015 [LE 2014/120]

 
El vicepresident primer explica que l’objectiu d’aquest pla és deixar clars els terminis 
de sol·licitud, d’actuació, de resolució i de justificació de les diferents subvencions.
El gerent comenta que les resolucions del primer semestre s’han avançat al mes de 
maig per evitar que hi hagi interferències amb el període electoral del mes de juny.
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de subvencions, hauran 
de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen 
i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els costos prev
fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària. 
 
La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i n
implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les 
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No o
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 
s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin ra
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui imposat 
per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativamen
l’Organisme. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/20
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Així, doncs, la Intervenció 
de Dipsalut realitzarà el control i l’avaluació dels resultats derivats de l’aplicació 
d’aquest Pla, seguint les directrius definides a l’articl
general de subvencions.
 
Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de 
lucre, Dipsalut contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 
de projectes de protecció 
 
En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per 
ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i per a
saludables. Alhora, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un 
conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut 
de la població davant d’agents físics, químics, biològics, a
presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.
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Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de 
Dipsalut per a l’any 2015 [LE 2014/120]  

El vicepresident primer explica que l’objectiu d’aquest pla és deixar clars els terminis 
de sol·licitud, d’actuació, de resolució i de justificació de les diferents subvencions.

ue les resolucions del primer semestre s’han avançat al mes de 
maig per evitar que hi hagi interferències amb el període electoral del mes de juny.

Finalitzen les intervencions. 

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de subvencions, hauran 
de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen 
i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els costos prev
fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 

La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la qual cosa 
implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les 
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No obstant això, amb caràcter 
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 
s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui imposat 
per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el pressupost de 

El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Així, doncs, la Intervenció 
de Dipsalut realitzarà el control i l’avaluació dels resultats derivats de l’aplicació 
d’aquest Pla, seguint les directrius definides a l’article 12 del Reglament de la Llei 
general de subvencions. 

Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de 
lucre, Dipsalut contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 
de projectes de protecció i promoció de la salut. 

En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per 
ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i per assolir estils de vida 
saludables. Alhora, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un 
conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut 
de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals 
presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 14 

de Subvencions de 

El vicepresident primer explica que l’objectiu d’aquest pla és deixar clars els terminis 
de sol·licitud, d’actuació, de resolució i de justificació de les diferents subvencions. 

ue les resolucions del primer semestre s’han avançat al mes de 
maig per evitar que hi hagi interferències amb el període electoral del mes de juny. 

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 
que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de subvencions, hauran 
de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen 
i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els costos previstos i les 
fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 

La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme segons els principis de publicitat, 
o discriminació, la qual cosa 

implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les 

bstant això, amb caràcter 
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 
s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

ons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui imposat 

t en el pressupost de 

El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 

13, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Així, doncs, la Intervenció 
de Dipsalut realitzarà el control i l’avaluació dels resultats derivats de l’aplicació 

e 12 del Reglament de la Llei 

Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de 
lucre, Dipsalut contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 

En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per 

ssolir estils de vida 
saludables. Alhora, per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un 
conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut 

limentaris o ambientals 
presents en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. 



 

 
En virtut d’aquests antecedents, 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, d’acord amb el text que 
figura en l’expedient corresponent.
 
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut a la web de Dipsalut, al 
tauler d’anuncis electrònic (e
la Província de Girona. 
 
9. 2014/1504 – Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenci ó 
l’Ajuntament de Llagostera pel finançament del proj ecte d’instal
espai saludable entre l’Avinguda de l’Esport i l’Av inguda Gironès
 
L’Ajuntament de Llagostera, amb NIF 
2014 i amb registre d’entrada número 14/2627, una subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament, l’any 2014, del
saludable a l’àrea verda entre les avingudes de l’Esport i el Gironès
 
Dipsalut, és un Organisme Autònom de
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que entre les seves competències compren la promoció i 
protecció de la salut. 
 
El centre gestor de la su
qual proposa resoldre favorablement la subvenció ja que la sol·licitud ha estat 
presentada correctament, el beneficiari està al corrent de les seves obligacions amb la 
Hisenda Pública i amb la Segu
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent 
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En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unan

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, d’acord amb el text que 
figura en l’expedient corresponent. 

ar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut a la web de Dipsalut, al 
tauler d’anuncis electrònic (e-tauler) de l’Organisme i, en extracte, al Butlletí Oficial de 

 

Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenci ó 
l’Ajuntament de Llagostera pel finançament del proj ecte d’instal
espai saludable entre l’Avinguda de l’Esport i l’Av inguda Gironès

L’Ajuntament de Llagostera, amb NIF P1709600I, va sol·licitar, en data 27 de juny  de 
egistre d’entrada número 14/2627, una subvenció exclosa de 

concurrència pública pel finançament, l’any 2014, del projecte d’instal·lació d’un espai 
saludable a l’àrea verda entre les avingudes de l’Esport i el Gironès

Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la 
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que entre les seves competències compren la promoció i 

El centre gestor de la subvenció, en data 21 d’octubre de 2014, emet un informe pel 
qual proposa resoldre favorablement la subvenció ja que la sol·licitud ha estat 
presentada correctament, el beneficiari està al corrent de les seves obligacions amb la 
Hisenda Pública i amb la Seguretat Social i s’adiu al que es contempla en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

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

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2015, d’acord amb el text que 

ar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut a la web de Dipsalut, al 
tauler) de l’Organisme i, en extracte, al Butlletí Oficial de 

Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenci ó a 
l’Ajuntament de Llagostera pel finançament del proj ecte d’instal ·lació d’un 
espai saludable entre l’Avinguda de l’Esport i l’Av inguda Gironès  [LE 2014/23] 

va sol·licitar, en data 27 de juny  de 
egistre d’entrada número 14/2627, una subvenció exclosa de 

projecte d’instal·lació d’un espai 
saludable a l’àrea verda entre les avingudes de l’Esport i el Gironès. 

caràcter administratiu que ha estat creat per la 
Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que entre les seves competències compren la promoció i 

bvenció, en data 21 d’octubre de 2014, emet un informe pel 
qual proposa resoldre favorablement la subvenció ja que la sol·licitud ha estat 
presentada correctament, el beneficiari està al corrent de les seves obligacions amb la 

retat Social i s’adiu al que es contempla en l’article 
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i als supòsits 
de l’article 15 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

erior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
ateses les competències que l’article 10 dels 

per unanimitat, l’adopció del 



 

ACORD 
 
Primer.  Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/76200 programa 
d’inversió municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent: 
 
Expedient 

2014/1504 

Projecte d’instal·lació d’un 

 
Total Pressupost 

53.902,65€ 

 
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 aquelle
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació.
 
Quart.  El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
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’hau
desembre de 2014 com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sig
reintegrar-ne l’excés. 
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Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/76200 programa 
d’inversió municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent: 

Beneficiari 

Ajuntament de Llagostera 

Objecte  
d’un espai saludable a la zona verda entre l’avingud

l’avinguda del Gironès 

% subvencionat Import concedit

 74,21% 40.000,00 

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 el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació. 

gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
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 

a, 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

com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a 
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Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/313/76200 programa 
d’inversió municipal del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent:  

NIF 

P1709600I 

avinguda de l’Esport i 

Import concedit 

40.000,00 € 

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 

s incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat 
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 

gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 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 

a, 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 

finalitza el dia 15 de 
com a data límit de justificació de la subvenció concedida.  

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
ui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a 



 

Cinquè. L’objecte de la inversió s’ha de destinar a la fi per la qual es concedeix la 
subvenció durant un període mínim de dos anys, que s’inicia amb la data de la 
certificació final de les obres executades, i durant els quals no es pot modificar el fi 
concret per al qual es va concedir la subvenció. De ser així, l’Ajuntament de 
Llagostera haurà de retornar les quantitats percebudes per aquest concepte, més 
l’interès legal que correspongui, tal i es desprèn de l’article 23.4 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
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
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 genera
normativa concordant. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera

 
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria
 
El vicepresident primer explica que les Comissions Qualificadore
resolució de dues convocatòries de subvencions 
demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, i 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacio
salut pública a la demarcació de Girona 
Consell Rector, però amb posterioritat a la tramesa de la concatòria de la reunió, 
motiu pel qual s’ha de decidir si s’inclouen, per urgència, en l’ordre del dia.
 
El vicepresident primer explica que
convocatòria per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, dotada amb 
450.000,00 €. 
 
Respecte de la subvenció per a la 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona
explica que s’han rebut 10 sol·licituds, de les quals se’n proposa desestimar
atorgar les 9 restants un import de 
 
El Consell Rector aprova, per
de resolució de diverses convocatòries de subvencions que han estat proposades 
amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió.
 
10.1 Proposta de resolució de la convocatòria subvencion
la demarcació de Girona per a la lluita i control i ntegrat de plagues urbanes
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/6, que ha tingut lloc 
l’1 de juliol de 2014, va aprovar les 
als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes (BOP núm. 128, de 7 de juliol de 2014)
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. L’objecte de la inversió s’ha de destinar a la fi per la qual es concedeix la 
subvenció durant un període mínim de dos anys, que s’inicia amb la data de la 

ió final de les obres executades, i durant els quals no es pot modificar el fi 
concret per al qual es va concedir la subvenció. De ser així, l’Ajuntament de 
Llagostera haurà de retornar les quantitats percebudes per aquest concepte, més 

correspongui, tal i es desprèn de l’article 23.4 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

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 

 

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 

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

El vicepresident primer explica que les Comissions Qualificadores corresponents a la 
convocatòries de subvencions –subvencions als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, i 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacio
salut pública a la demarcació de Girona –s’han dut a terme abans de la reunió del 
Consell Rector, però amb posterioritat a la tramesa de la concatòria de la reunió, 
motiu pel qual s’ha de decidir si s’inclouen, per urgència, en l’ordre del dia.

El vicepresident primer explica que s’han rebut 141 sol·licituds d’Ajuntaments en la 
convocatòria per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, dotada amb 

Respecte de la subvenció per a la realització de congressos, simposis i jor
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona, el vicepresident primer 
explica que s’han rebut 10 sol·licituds, de les quals se’n proposa desestimar
atorgar les 9 restants un import de 19.641,94 €. 

El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència les 
de resolució de diverses convocatòries de subvencions que han estat proposades 
amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria de la sessió. 

Proposta de resolució de la convocatòria subvencion s als ajuntaments de
la demarcació de Girona per a la lluita i control i ntegrat de plagues urbanes

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/6, que ha tingut lloc 
, va aprovar les bases específiques reguladores

als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
(BOP núm. 128, de 7 de juliol de 2014) 
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. L’objecte de la inversió s’ha de destinar a la fi per la qual es concedeix la 
subvenció durant un període mínim de dos anys, que s’inicia amb la data de la 

ió final de les obres executades, i durant els quals no es pot modificar el fi 
concret per al qual es va concedir la subvenció. De ser així, l’Ajuntament de 
Llagostera haurà de retornar les quantitats percebudes per aquest concepte, més 

correspongui, tal i es desprèn de l’article 23.4 de l’Ordenança 

En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable l’Ordenança general 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 

l de subvencions, i la resta de 

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

s corresponents a la 
subvencions als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, i 
subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la 

s’han dut a terme abans de la reunió del 
Consell Rector, però amb posterioritat a la tramesa de la concatòria de la reunió, 
motiu pel qual s’ha de decidir si s’inclouen, per urgència, en l’ordre del dia. 

s’han rebut 141 sol·licituds d’Ajuntaments en la 
convocatòria per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, dotada amb 

realització de congressos, simposis i jornades 
, el vicepresident primer 

explica que s’han rebut 10 sol·licituds, de les quals se’n proposa desestimar-ne una i 

unanimitat, incorporar per urgència les dues propostes 
de resolució de diverses convocatòries de subvencions que han estat proposades 

s als ajuntaments de  
la demarcació de Girona per a la lluita i control i ntegrat de plagues urbanes  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/6, que ha tingut lloc 
bases específiques reguladores de subvencions 

als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 



 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014, i que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzava el 23 de setembre de 2014.
 
Vist l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
han estat presentades dins ter
compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem que s’indica al punt 7 d
subvenció, el Consell Rector 
 
 
ACORD 
 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a l
urbanes. 
 
Segon. Comprometre la despesa d’import quatre
(450.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
control de plagues del pressupost d’enguany
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Quart. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és 
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 el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’
concepte, la data d’emissió de la factura
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  
 
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses, objec
d’efectuar com a màxim el 2 de febrer de 2015, una vegada el beneficiari hagi realitzat 
l’activitat. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (
Dipsalut. 
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La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
a de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014, i que el termini 

per presentar sol·licituds finalitzava el 23 de setembre de 2014. 

Vist l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
han estat presentades dins termini, els beneficiaris es troben al corrent en el 
compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem que s’indica al punt 7 de les bases específiques reguladores d’aquesta 

Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 

Comprometre la despesa d’import quatre-cents cinquanta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/313/46202 

del pressupost d’enguany 

unicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Condicionar al 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 el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

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

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 2 de febrer de 2015, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electrònica de 
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La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el 
a de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014, i que el termini 

Vist l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
mini, els beneficiaris es troben al corrent en el 

compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 

e les bases específiques reguladores d’aquesta 
l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als 
a lluita i control integrat de plagues 

cents cinquanta mil euros 
5/313/46202 Programa de 

unicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

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 el 

l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
i el detall d’altres ingressos o subvencions 

que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

te de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 2 de febrer de 2015, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
tauler) ubicat a la seu electrònica de 



 

10.2 Proposta de resolució del segon procediment de la c onvocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades relacionats 
amb la salut pública i ciències de la salut a la de ma
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2, que va tenir lloc 
el dia 4 de març de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis i
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona (BOP núm. 47, de 10 de 
març de 2014). 
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va d’1 de gener de 2014 a 31 d’octubre de 2014
presentar sol·licituds del segon procediment s’iniciava 1’11 d’abril de 2014 i finalitzava 
el dia 9 de setembre de 2014.
 
Vist l’informe tècnic de data 30 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
han estat presentades d
compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem indicat a les bas
Rector aprova, per unanimitat,
 
 
ACORD 
 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions a les 
entitats de dret públic i entitats de dret privat sen
despeses d’organització de congressos, simposis o jornades relacionades amb la 
salut pública i les ciències de la salut que es realitzin a la demarcació de Girona.
 
Segon. Desestimar les sol·licituds de 
sense ànim de lucre  que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import de dinou mil
amb noranta-quatre cèntims (19.641,94
segon procediment de la convocatòria, que queden redistribuïts d’acord amb el 
següent detall: 
 

 

1. Programa de foment ONL
2. Programa de foment consorcis

 
L’import sobrant, fruit d’aquesta redistribució, és de 858,06 euros, que resta disponible 
a l’aplicació 4 313 46300 Programa de foment mancomunitats.
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Proposta de resolució del segon procediment de la c onvocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades relacionats 
amb la salut pública i ciències de la salut a la de marcació de Girona

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2, que va tenir lloc 
el dia 4 de març de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis i
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona (BOP núm. 47, de 10 de 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va d’1 de gener de 2014 a 31 d’octubre de 2014, i que el termini per 
presentar sol·licituds del segon procediment s’iniciava 1’11 d’abril de 2014 i finalitzava 
el dia 9 de setembre de 2014. 

de data 30 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
han estat presentades dins termini, els beneficiaris es troben al corrent en el 
compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 
barem indicat a les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció, e

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions a les 
entitats de dret públic i entitats de dret privat sense ànim de lucre per finançar les 
despeses d’organització de congressos, simposis o jornades relacionades amb la 
salut pública i les ciències de la salut que es realitzin a la demarcació de Girona.

Desestimar les sol·licituds de les entitats de dret públic i entitats de dret privat 
que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.

Comprometre la despesa d’import de dinou mil sis-cents quaranta
quatre cèntims (19.641,94€) amb càrrec als crèdits màxims autoritzats al 

segon procediment de la convocatòria, que queden redistribuïts d’acord amb el 

Aplicació 
pressupostària  

Programa de foment ONL 4 313 48900 
Programa de foment consorcis 4 313 46700 

import sobrant, fruit d’aquesta redistribució, és de 858,06 euros, que resta disponible 
a l’aplicació 4 313 46300 Programa de foment mancomunitats. 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 19 

Proposta de resolució del segon procediment de la c onvocatòria de 
subvencions per a la realització de congressos, sim posis i jornades relacionats 

rcació de Girona  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/2, que va tenir lloc 
el dia 4 de març de 2014, va aprovar les bases específiques reguladores i la 
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis i jornades 
relacionats amb la salut pública a la demarcació de Girona (BOP núm. 47, de 10 de 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el 
, i que el termini per 

presentar sol·licituds del segon procediment s’iniciava 1’11 d’abril de 2014 i finalitzava 

de data 30 d’octubre de 2014 d’acord amb el qual les sol·licituds 
ins termini, els beneficiaris es troben al corrent en el 

compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’objecte indicat 
correspon als conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb el 

es específiques reguladores d’aquesta subvenció, el Consell 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions a les 
se ànim de lucre per finançar les 

despeses d’organització de congressos, simposis o jornades relacionades amb la 
salut pública i les ciències de la salut que es realitzin a la demarcació de Girona. 

t públic i entitats de dret privat 
que consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen. 

cents quaranta-un euros 
màxims autoritzats al 

segon procediment de la convocatòria, que queden redistribuïts d’acord amb el 

 
Import (€) 

17.141,94 
2.500,00 

import sobrant, fruit d’aquesta redistribució, és de 858,06 euros, que resta disponible 



 

Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acce
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  
 
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim l’1 de desembre de 2014, una vegada el benefici
realitzat l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
 
11. Torn obert de paraules
 
No hi ha intervencions. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El vicepresident 1r, p.d. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos o subvencio
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim l’1 de desembre de 2014, una vegada el benefici

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electrònica de 

Torn obert de paraules  

 

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 Nouvilas

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 20 

Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
ptada la subvenció, així com les condicions generals i 

Condicionar al 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 el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
i el detall d’altres ingressos o subvencions 

que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim l’1 de desembre de 2014, una vegada el beneficiari hagi 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
tauler) ubicat a la seu electrònica de 

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

Jordi Batllori i Nouvilas  



 

Annex 5.1 
 
Plantilla 2015 
 

Denominació lloc de treball

Tècnic/a superior

Tècnic/a mitjà/na

Auxiliar administratiu/iva

Tècnic/a superior

Tècnic/a mitjà/na

FUNCIONARIS DE CARRERA

Escala d'administració general

3. Subescala administrativa

Escala d'administració especial

2. Subescala de serveis especials

Classe c) Comeses especials

Denominació lloc de treball

Gerència

Coordinador/a de la Presidència

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL 
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Denominació lloc de treball Núm. Grup Observacions

1 A1 1 vacant

2 A2 1 per amortitzar / 1 vacant

Auxiliar administratiu/iva 1 C2 1 vacant

4 A1

1 A2 1 vacant

Total: 9

FUNCIONARIS DE CARRERA

Escala d'administració general

3. Subescala administrativa

Escala d'administració especial

2. Subescala de serveis especials

Classe c) Comeses especials

Denominació lloc de treball Núm.

1 1 vacant

Coordinador/a de la Presidència 1 1 vacant

Total: 2

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 21 

 

 

Observacions

1 per amortitzar / 1 vacant



 

Denominació lloc de treball

Tècnic/a superior

Tècnic/a mitjà/na

Administratiu/iva

Auxiliar administratiu/iva

Subaltern/a

PERSONAL LABORAL

Nombre total de personal funcionari:

Nombre total de personal directiu:

Nombre total de personal laboral:

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
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Denominació lloc de treball Núm. Grup Observacions

1 A1 1 vacant

17 A2 16 vacants

4 C1
1 reservada 33% discapacitat / 
3 vacants

Auxiliar administratiu/iva 6 C2 6 vacants

1 E 1 vacant

Total: 29

PERSONAL LABORAL

Nombre total de personal funcionari: 9

Nombre total de personal directiu: 2

Nombre total de personal laboral: 29

Total: 40

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 22 

 

 

Observacions

1 reservada 33% discapacitat / 



 

Annex 5.2 
 
Relació de llocs de treball (RLT) 2015 
 

Codi Denominació del lloc de treball Grup

100 Gerència
101 Coordinador/a de la Presidència
102 Tècnic/a de difusió A1
103 Auxiliar de comunicació C2

Codi Denominació del lloc de treball Grup

200 Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica A1

201 Cap de la Secció Jurídica i Administrativa A2
202 Tècnic/a mitjà/na de gestió administrativa A2
203 Tècnic/a mitjà/na de gestió econòmica A2
204 Tècnic/a mitjà/na de contractació A2
205 Administratiu/iva C1
206 Administratiu/iva C1
207 Auxiliar administratiu/iva C2
208 Auxiliar administratiu/iva C2
209 Subaltern/a de transport i muntatge E

210 Tècnic/a mitjà/na de fiscalització i comptabilitat A2
211 Administratiu/iva C1
212 Auxiliar administratiu/iva C2

Secció Jurídica i Administrativa

Secció de Fiscalització i Comptabilitat

Codi Denominació del lloc de treball Grup

300 Cap de l’Àrea d’Informació per a la gestió i la qualitat A1
301 Tècnic/a mitjà/na informàtic/a A2

Àrea
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Grup
Nivell 
C.D.

Complement 
específic (*)

Complement 
dedicació (**)

Nombre 
de llocs

Forma de 
provisió

Règim jurídic previst

1 L Directiu professional
1 L Directiu professional

A1 21 6.994,04 1 C Laboral
C2 15 7.564,82 6.439,08 (MD) 1 C Laboral

Àrea : GOVERN

Grup
Nivell 
C.D.

Complement 
específic (*)

Complement 
dedicació (**)

Nombre 
de llocs

Forma de 
provisió

Règim jurídic previst

A1 28 10.931,91 14.544,42 (MD) 1 C Funcionari

A2 26 12.810,71 1 C Funcionari
A2 22 8.253,98 1 C Laboral
A2 22 8.253,98 1 C Laboral
A2 22 8.253,98 1 C Laboral
C1 18 7.564,82 2 C Laboral
C1 18 7.564,82 1 C Laboral
C2 15 7.564,82 1 C Funcionari
C2 15 7.564,82 1 C Laboral
E 10 6.990,59 1 C Laboral

A2 22 8.253,98 1 C Funcionari
C1 18 7.564,82 1 C Laboral
C2 15 7.564,82 1 C Laboral

Àrea : GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA

Grup
Nivell 
C.D.

Complement 
específic (*)

Complement 
dedicació (**)

Nombre 
de llocs

Forma de 
provisió

Règim jurídic previst

A1 28 10.931,91 8.550,00 (MD) 1 C Funcionari
A2 22 8.253,98 3 C Laboral

Àrea : INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA QUALITAT

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 23 

 

 

 

Règim jurídic previst Observacions

Directiu professional Vegeu annex 3
Directiu professional Vegeu annex 3

Règim jurídic previst Observacions

Per amortitzar

Reservat 33% discapacitat

Horari partit

Règim jurídic previst Observacions



 

 

Codi Denominació del lloc de treball Grup

400 Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut A1
401 Tècnic/a mitjà/na de promoció de la salut A2
402 Tècnic/a mitjà/na de polítiques de salut A2
403 Tècnic/a mitjà/na de projecte A2
404 Tècnic/a mitjà/na de consultoris locals A2
405 Auxiliar administratiu/iva C2

Codi Denominació del lloc de treball Grup

500 Cap de l’Àrea de Protecció de la Salut A1
501 Tècnic/a superior de protecció de la salut A1
502 Agent de salut pública municipal A2
503 Auxiliar administratiu/iva C2

C.D. = Complement de destinació / L = Lliure designació / 

(*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues
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Grup
Nivell 
C.D.

Complement 
específic (*)

Complement 
dedicació (**)

Nombre 
de llocs

Forma de 
provisió

Règim jurídic previst

A1 28 10.931,91 8.550,00 (MD) 1 C Funcionari
A2 26 12.810,71 1 C Funcionari
A2 26 12.810,71 1 C Laboral
A2 22 8.253,98 3 C Laboral
A2 22 8.253,98 1 C Laboral
C2 15 7.564,82 1 C Laboral

Àrea : POLÍTIQUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Grup
Nivell 
C.D.

Complement 
específic (*)

Complement 
dedicació (**)

Nombre 
de llocs

Forma de 
provisió

Règim jurídic previst

A1 28 10.931,91 14.802,55 (IDE) 1 C Funcionari
A1 26 11.196,79 5.700,00 (MD) 1 C Funcionari
A2 22 8.339,66 6 C Laboral
C2 15 7.564,82 2 C Laboral

Àrea : PROTECCIÓ DE LA SALUT

Clau dels símbols:

 = Lliure designació / C = Concurs / M.D. = Major dedicació / I.D.E. = Incompatibilitat - Dedicació exclusiva

(*) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 14 pagues / (**) L’import està expressat en € i s’ha de dividir en 12 pagues

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 24 

 

 

 

Règim jurídic previst Observacions

Règim jurídic previst Observacions

= Incompatibilitat - Dedicació exclusiva



 

Annex 5.3 
 

Posició 100 
GERENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
 
 

� Funcions: 
Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública i les que la Diputació li encomani en r
l’assistència i cooperació als municipis de les comarques de Girona, en 
matèria de salut pública.

 
� Dedicació: 

Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui 
necessari i adaptar la jornada i l’horari a les caracterís
càrrec. 

 
� Retribució íntegra

70.015’26 € anuals
 

Posició 101 
COORDINADOR/A DE LA PRESIDÈNCIA
 
 

� Funcions: 
Dirigir la representació institucional de l’Organisme, en coordinació amb els 
departaments homònims de la Diputació de Girona i de la resta d’organismes 
autònoms; així com dirigir l’organ
relacions amb els membres del Consell Rectori i dirigir comunicació 
institucional i la difusió de l’activitat de Dipsalut.

 
 

� Retribució íntegra
46.755,38 € anuals
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GERENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA  

Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública i les que la Diputació li encomani en r
l’assistència i cooperació als municipis de les comarques de Girona, en 
matèria de salut pública. 

Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui 
necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del 

Retribució íntegra: 
€ anuals 

COORDINADOR/A DE LA PRESIDÈNCIA  

Dirigir la representació institucional de l’Organisme, en coordinació amb els 
departaments homònims de la Diputació de Girona i de la resta d’organismes 
autònoms; així com dirigir l’organització del protocol i coordinació de les 
relacions amb els membres del Consell Rectori i dirigir comunicació 
institucional i la difusió de l’activitat de Dipsalut. 

Retribució íntegra: 
€ anuals 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 25 

Les competències previstes a l’article 19 dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom de Salut Pública i les que la Diputació li encomani en relació a 
l’assistència i cooperació als municipis de les comarques de Girona, en 

Exclusiva; haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui 
tiques especials del 

Dirigir la representació institucional de l’Organisme, en coordinació amb els 
departaments homònims de la Diputació de Girona i de la resta d’organismes 

ització del protocol i coordinació de les 
relacions amb els membres del Consell Rectori i dirigir comunicació 



 

Annex 6.1 
 
Resum d’ingressos 
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Resum de despeses 
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Annex 7.1 

Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils

Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Pm01. Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables

Pm04. Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi

Pt12. Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà

Pt13.Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de competència municipal

Pm10. Programa "Salut i Crisi"

Pm06. Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de promoció de la salut

Pm08. Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut

Pm05. Programa "Girona, territori cardioprotegit"

Pm07. Promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2015

Pt01. Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi

Pt02. Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi 

Pt05. Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic

Pt06. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Pt04. Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

Pt07. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges

Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges

Pt14. Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Pt11. Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

Pm09. Programa de formació en desfibril·lació per a joves
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DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

02/12/2014

02/12/2014

02/12/2014

02/12/2014

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

02/12/2014

02/12/2014

02/12/2014

02/12/2014
Període de vigència 

02/12/2014

02/12/2014
Període de vigència 

12/05/2015

02/12/2014

Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils

Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Pm04. Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi

02/12/2014

No requereix sol·licitud

No requereix sol·licitud

Pt12. Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 

Pt13.Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de competència municipal

Pm06. Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de promoció de la salut

Pm07. Promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona Segons convocatòria

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2015

Pt01. Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi

Pt02. Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi 

Pt05. Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic

Pt06. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o de gestió municipal

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Pt04. Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

Segons convocatòria

Segons convocatòria

PERÍODE DE SOL·LICITUD

Segons convocatòriaPt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges

Pt14. Programa d'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Pt11. Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)
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DATA FINALITZACIÓ DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

16/04/2015 01/06/2015 30/10/2015

16/04/2015 02/01/2015 31/12/2015

16/04/2015 01/06/2015 30/10/2015

02/06/2015 30/10/2015

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

01/10/2014 30/09/2015

25/11/2015 02/01/2015 31/12/2015

02/01/2015 31/12/2015

25/11/2015 02/01/2015 31/12/2015

Període de vigència 
del catàleg

02/01/2015 31/12/2015

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

02/01/2015 31/12/2015

02/01/2015 31/12/2015

01/10/2014 30/09/2015

Període de vigència 
del catàleg

02/01/2015 31/12/2015

16/07/2015 14/09/2015 23/06/2016

29/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

02/01/2015 31/12/2015

02/12/2014

No requereix sol·licitud

No requereix sol·licitud

Segons convocatòria

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2015

Segons convocatòria

Segons convocatòria

PERÍODE DE SOL·LICITUD PERÍODE D'ACTUACIONS DEL PROGRAMA

Segons convocatòria



 

Annex 8.1 
 
Pla Estrat ègic de Subvencions 2015
 
PREÀMBUL 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, 
que els òrgans de les Administracions Públiques 
l’establiment de subvencions
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 
els terminis necessaris per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos 
previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 
objectius de l’estabilitat pressupostària.
 
La gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat 
suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència qu
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa 
un avanç en la coordinació entre les 
que composen l’Organisme.
 
Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense 
ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 
de projectes de promoció i protecció de la salut.
 
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar 
els seus hàbits individuals, per assolir e
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la 
vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents 
físics, químics, biològics, aliment
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb 
totes les atribucions que en matèr
de règim local i sectorial vigent.
  
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
 
Article 1 
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en 
aquest Pla en els àmbits de l’Àrea de P
Promoció de la Salut.  
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ègic de Subvencions 2015  

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
que els òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi 
’establiment de subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla 
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 
els terminis necessaris per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos 

os i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 
objectius de l’estabilitat pressupostària. 

La gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquest principis 
suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 

El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa 
un avanç en la coordinació entre les administracions públiques i les diferents àrees 
que composen l’Organisme. 

Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense 
ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 

ojectes de promoció i protecció de la salut. 

Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar 
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables. Alhora, i per mitjà de 
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la 
vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents 
físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb 
totes les atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació 
de règim local i sectorial vigent. 

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en 
aquest Pla en els àmbits de l’Àrea de Protecció de la Salut i en l’Àrea de Polítiques i 
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de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 
o qualsevol ens que proposi 

hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla 
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 
els terminis necessaris per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos 

os i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 

La gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
i no discriminació. Aquest principis 

suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 

El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
e Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 

especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa 

administracions públiques i les diferents àrees 

Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense 
ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització 

Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar 

stils de vida saludables. Alhora, i per mitjà de 
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la 
vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents 

aris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb 

ia de salut pública tenen atribuïdes per la legislació 

L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en 
rotecció de la Salut i en l’Àrea de Polítiques i 



 

L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les 
seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 
ciutadans en front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic.
 
L’Àrea de Polítiques i Promoció
totes aquelles actuacions que te
i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de 
per a millorar la qualitat de vida 
  
Article 2 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió 
de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases 
reguladores de la seva concessió.
 
L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
 
Article 3 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la gene
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que s’hi 
especifiquen. 
 
Article 4 
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’ac
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics, 
distribució equitativa i sostenible dels recurso
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la 
regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i avaluació i, 
en tot cas, amb adequació a la legalitat
 
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel 
que fa als serveis municipals i a les obligacions dels Ajuntaments en matèria de salut 
pública. 
 
CAPITOL II. EIXOS ESTRATÈGICS
 
Article 5 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i 
privades sense ànim de lucre 
recursos disponibles i les seves necessitats.
 
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:
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L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les 

ies municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 
ciutadans en front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic. 

Polítiques i Promoció de la Salut té com a objectiu donar suport econòmic a 
totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos públics 
i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació.

iu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió 
de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases 
reguladores de la seva concessió. 

L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a 
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que s’hi 

El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics, 
distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre administracions i 
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la 
regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i avaluació i, 
en tot cas, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió.

L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel 
que fa als serveis municipals i a les obligacions dels Ajuntaments en matèria de salut 

STRATÈGICS 

El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i 

sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, ai
recursos disponibles i les seves necessitats. 

Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:
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L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les 

ies municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 

de la Salut té com a objectiu donar suport econòmic a 
nen com a finalitat l’optimització dels recursos públics 

promoció de la salut 
dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació. 

iu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió 
de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases 

L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

ració de cap dret a 
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que s’hi 

ord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics, 

s, cooperació entre administracions i 
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la 
regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i avaluació i, 

pressupostària i optimització de la gestió. 

L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel 
que fa als serveis municipals i a les obligacions dels Ajuntaments en matèria de salut 

El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i 

que en poden ser beneficiàries, així com els seus 

Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques: 



 

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

 
b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera 

directa o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus 
Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu 
l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de 
les persones. 
 

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

 
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’ESTA BLIRAN LES 
SUBVENCIONS 
 
Article 6 
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments
altres ens municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial
les eines necessàries a aquests institucions perquè puguin incidir en la modificació 
dels hàbits i actituds de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de 
vida, pel que fa al seu àmbit territorial.
 
Dipsalut també concedirà subvencio
Girona amb la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les 
situacions de risc per a la salut dins del marc de les seves competències municipals.
 
Article 7 
Les subvencions atorgades p
 

 Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a 
la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona

 Subvenció a les entitats de dret públic o pr
la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona 

 Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut (Pm07)

 Subvenció de supo
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius de
Salut i Crisi (Pm10)
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La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les 
relacions dels Ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb 
la seva ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a 
entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al 
desenvolupament de les capacitats dels individus i de les c
incrementar el control sobre la seva salut, generant sinèrgies amb els entorns 
urbans saludables, contribuint així a la millora de la salut dels ciutadans.

L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera 
ta o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus 

Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu 
l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de 

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

ÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’ESTA BLIRAN LES 

Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre 
altres ens municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de d
les eines necessàries a aquests institucions perquè puguin incidir en la modificació 
dels hàbits i actituds de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de 
vida, pel que fa al seu àmbit territorial. 

Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de 
Girona amb la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les 
situacions de risc per a la salut dins del marc de les seves competències municipals.

Les subvencions atorgades per Dipsalut seran les següents: 

Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a 
la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona 
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a 
la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona  
Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut (Pm07) 
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius de
Salut i Crisi (Pm10) 
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La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les 
les administracions públiques amb 

la seva ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a 
entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al 
desenvolupament de les capacitats dels individus i de les comunitats per 
incrementar el control sobre la seva salut, generant sinèrgies amb els entorns 
urbans saludables, contribuint així a la millora de la salut dels ciutadans. 

L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera 
ta o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus 

Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu 
l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de 

om a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació 
concretes, potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la 
formació, per tal de garantir una òptima gestió dels recursos i la seva 

ÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’ESTA BLIRAN LES 

entitats sense ànim de lucre i 
amb la finalitat de donar 

les eines necessàries a aquests institucions perquè puguin incidir en la modificació 
dels hàbits i actituds de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de 

ns a favor d’ajuntaments de la demarcació de 
Girona amb la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les 
situacions de risc per a la salut dins del marc de les seves competències municipals. 

Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a 
la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 

ivat sense ànim de lucre per a 
la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 

Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització 

rt econòmic als Ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 



 

 Subvenció a les administracions públiques no territorials 
dret públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, 
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a 
la demarcació de Girona

 Subvenció per al funcionament dels consultoris locals
 Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges (Pt08)
 Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 

lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)
 Subvenció per al finançament de l’assessoramen

polítiques municipals de protecció de la salut
 
Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al 
desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionades en el 
propi Pla, i sense perjudic
 
En qualsevol cas, aquesta relació nom
bases i la seva convocatòria, i sense perjudici de les modifi
introduir-hi. 
 
La resolució d’aprovació de les bases estab
crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 
d’altres ajuts. 
 
Article 8 
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a 
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 
núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
 
En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que 
es trobin en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se 
sol·licita la subvenció i no puguin finançar
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 
anterior. 
 
Article 9 
La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del 
Reglament de la Llei Genera
avalució contínua del Pla
dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic.
 
En aquest sentit, la Intervenció podrà deman
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 
atribucions en matèria de seguiment i avaluació.
 
Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho consid
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 
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Subvenció a les administracions públiques no territorials i a les entitats de 
dret públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, 
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a 
la demarcació de Girona 
Subvenció per al funcionament dels consultoris locals 

r al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges (Pt08) 
Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 
Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut 

Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al 
desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionades en el 
propi Pla, i sense perjudici d'altres que en puguin sortir. 

En qualsevol cas, aquesta relació només tindrà eficàcia quan l’Organisme aprovi les 
bases i la seva convocatòria, i sense perjudici de les modificacions que vulgui 

d’aprovació de les bases establirà en cadascuna de les subvencions els 
crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 

Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 

núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o altres degudament 

icultin la seva convocatòria pública. 

En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que 
es trobin en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se 
sol·licita la subvenció i no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que 
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 

La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions –referents al règim de seguiment i 
avalució contínua del Pla– serà l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació 
dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic. 

En aquest sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres 
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 
atribucions en matèria de seguiment i avaluació. 

Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho consid
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 
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i a les entitats de 
dret públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, 
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a 

r al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 

Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 

t i suport tècnic a 

Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al 
desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionades en el 

tindrà eficàcia quan l’Organisme aprovi les 
cacions que vulgui 

lirà en cadascuna de les subvencions els 
crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 

Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 

núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o altres degudament 

En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que 
es trobin en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se 

a amb recursos propis, en especial pel que 
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 

La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del 
referents al règim de seguiment i 

serà l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació 

laboració dels diferents centres 
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 

Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho considera 
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 



 

plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme.
 
CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN M
 
Article 10 
L’Àrea de Promoció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
línies de subvenció següents
 
Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
realització d’inter vencions terapèutiques per a millorar la qualitat d e vida a la 
demarcació de Girona
 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents:
 

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

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

� Intervencions destinades a donar sup
col·lectius afectats.

 
Destinataris:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, que hagin r
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
 
Termini de sol·licituds:
 
Termini de justificació:

 
Subvenció a les entitats d
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que hagin real
Girona, en el període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables destinades a la població en general.

 
S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accion
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a 
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors 
que la influeixen, per fer més saludables els seus estils de vi
millorar la seva qualitat de vida.
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plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme. 

CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN M ATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

L’Àrea de Promoció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
següents: 

Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
vencions terapèutiques per a millorar la qualitat d e vida a la 

demarcació de Girona  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin 

realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents:

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

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

Termini de sol·licituds:  Del 10 de febrer al 12 de març de 2015 

Termini de justificació:  1 d’octubre de 2015 

Subvenció a les entitats d e dret públic o privat sense ànim de lucre per a la  
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de 
Girona, en el període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables destinades a la població en general. 

S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a 
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors 
que la influeixen, per fer més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència 
millorar la seva qualitat de vida. 
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plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 

ATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  

L’Àrea de Promoció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 

Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
vencions terapèutiques per a millorar la qualitat d e vida a la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin 

realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents: 

Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de 
col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin 

Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades 

ort als familiars i/o cuidadors de 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 

ealitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 

e dret públic o privat sense ànim de lucre per a la  
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
itzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de 

Girona, en el període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i 

s destinades a donar 
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a 
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors 

da, i en conseqüència 



 

 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, que hagin re
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 
destinades a la població en general.

 
Termini de sol·licituds:
 
Termini de justificació: 

 
Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats 
de promoció de la salut (Pm07)
 
Objecte:  Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut, destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona 
tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període 
descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut.

 
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a
les persones cap a un estat òptim de benestar.

 
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les 
habilitats per a la vida i les capacita
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen 
(personals, ambientals, socials i econòmics).

 
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

 
Termini de sol·licit uds

 
Termini de justificació:
 
En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
el percentatge màxim de subvenció que s’hagi d’aplicar a la despesa prevista
 
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als e ns locals supramunicipals 
i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al fin ançament de dispositius que 
responguin als objectius del programa Salut i Crisi  (Pm10).
 
Objecte:  Regular les subvencions que
Pública de la Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma 
clara i justificada donin resposta als objecti
treballin dins el marc d’intervenció proposat.
 
Destinatari:   Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat que 
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 
destinades a la població en general. 

Termini de sol·licituds:  Del 10 de febrer al 12 de març de 2015 

Termini de justificació: 1 d’octubre de 2015 

Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats 
de promoció de la salut (Pm07)  

Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut, destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període 
descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut. 

Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a
les persones cap a un estat òptim de benestar. 

Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les 
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen 
(personals, ambientals, socials i econòmics). 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

uds : Del 7 de juliol al 24 de setembre de 2015 

Termini de justificació:  4 de febrer de 2016 

En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
el percentatge màxim de subvenció que s’hagi d’aplicar a la despesa prevista

Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als e ns locals supramunicipals 
i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al fin ançament de dispositius que 
responguin als objectius del programa Salut i Crisi  (Pm10). 

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma 
clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que 
treballin dins el marc d’intervenció proposat. 

Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat que 
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 

alitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 

Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats 

Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de 
que hagin realitzat o 

tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període 

Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a 

Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les 

ts dels individus per incrementar el control 
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen 

 

En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
el percentatge màxim de subvenció que s’hagi d’aplicar a la despesa prevista. 

Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als e ns locals supramunicipals 
i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al fin ançament de dispositius que 

concedeix l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma 

us del programa “Salut i Crisi” i que 

Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat que 



 

acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal 
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la 
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els 
objectius del programa objecte de la
 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció a les administracions públiques no territ orials i a les entitats de dret 
públic sense ànim de lucre pe
jornades relacionats amb la salut pública i cièncie s de la salut a la demarcació 
de Girona. 
 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
privat sense ànim de lucre per a finanç
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 
avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la s
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona.

 
Destinatari:  Les administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de 
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 
relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds
setembre de 2015. 

 
Termini de just ificació:
 
Subvencions per al funcionament dels consultoris loc als

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar l’adquisició i millora d’equipaments i les 
despeses ordinàries de funcionament dels consultoris locals de titularitat municipal.  

 
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:

 
CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE L A SALUT
 
Article 11 
L’Àrea de Protecció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
línies de subvenció següents:
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t que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal 
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la 
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els 
objectius del programa objecte de la convocatòria. 

Termini de sol·licituds : Del 22 de desembre de 2014 al 3  de febrer de 2015.

Termini de justificació:  17 de novembre de 2015. 

Subvenció a les administracions públiques no territ orials i a les entitats de dret 
públic sense ànim de lucre pe r a la realització de congressos, simposis i 
jornades relacionats amb la salut pública i cièncie s de la salut a la demarcació 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
privat sense ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de 
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 
avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública i amb les 
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona.

administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de 
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.  

Termini de sol·licituds : Del 10 de març al 9 d’abril i del 11 d’abril 

ificació:  1 de desembre de 2015. 

ubvencions per al funcionament dels consultoris loc als 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar l’adquisició i millora d’equipaments i les 

ordinàries de funcionament dels consultoris locals de titularitat municipal.  

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Termini de sol·licituds : Del 10 de febrer al 12 de març de 2015 

Termini de justificació:  10 de setembre de 2015 

CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE L A SALUT

L’Àrea de Protecció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
línies de subvenció següents: 
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t que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal 
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la 
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els 

Del 22 de desembre de 2014 al 3  de febrer de 2015. 

Subvenció a les administracions públiques no territ orials i a les entitats de dret 
r a la realització de congressos, simposis i 

jornades relacionats amb la salut pública i cièncie s de la salut a la demarcació 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
ar les despeses d’organització de 

congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 
avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 

alut pública i amb les 
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona. 

administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de 
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre i que 
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 

11 d’abril al 10 de 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar l’adquisició i millora d’equipaments i les 

ordinàries de funcionament dels consultoris locals de titularitat municipal.   

CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE L A SALUT  

L’Àrea de Protecció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 



 

 
Subvenció per al finançament de la seguretat, vigil ància, salvame
socorrisme a les platges (Pt08)

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt
per a l’any 2015. 

 
Destinatari: Tots els ajuntaments del litoral gironí

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció del programa de suport econòmic a les act uacions 
control integrat de plagues urbanes (Pt10)

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal 
de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar 
contra les plagues urbanes presents

 
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:

Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport t
municipals de protecció de la salut

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar les actuacions en relació amb les 
competències que la normativa atribueix els ajuntame
de la salut pública. 

 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la 
demarcació de Girona
obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dip

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
subvencionat es determinarà a la resolució de cadascuna de les subvencions 
concedides. 
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Subvenció per al finançament de la seguretat, vigil ància, salvame
socorrisme a les platges (Pt08)  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt

Tots els ajuntaments del litoral gironí 

Termini de sol·licituds : Del 10 de març al 9 d’abril de 2015 

Termini de justificació:  22 d’octubre de 2015 

Subvenció del programa de suport econòmic a les act uacions 
control integrat de plagues urbanes (Pt10)  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal 
de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar 
contra les plagues urbanes presents als seus municipis. 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 

Termini de sol·licituds : Del 7 de juliol al 24 de setembre de 2015 

Termini de justificació:  4 de febrer de 2016 
 

Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport t ècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar les actuacions en relació amb les 
competències que la normativa atribueix els ajuntaments en matèria de protecció 

Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la 
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin 
obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut. 

Termini de sol·licituds : Del 13 de gener al 26 de novembre de 201

Termini de justificació:  El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte 
subvencionat es determinarà a la resolució de cadascuna de les subvencions 
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Subvenció per al finançament de la seguretat, vigil ància, salvame nt i 

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

Subvenció del programa de suport econòmic a les act uacions per a la lluita i 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal 
de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar 

 

ècnic a polítiques 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar les actuacions en relació amb les 

nts en matèria de protecció 

Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin 

de novembre de 2015 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte 
subvencionat es determinarà a la resolució de cadascuna de les subvencions 



 

CAPITOL VI. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT
 
 
Article 12 
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 
Subvencions son els següents:
 
Fonts de finançament:
 
Fons propis derivats de la Diputació de Girona, segons el pressupos
2015 
 
Costos previsibles:  
 
Programa de foment ONL (Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona): 200.000
Programa de foment hàbits saludables (Pm 07): 290.000,00 
Realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona: 30.000,00 
Programa Salut i Crisi (Pm10): 1.300.000,00 
Programa de control de plagues: 450.000,00 
Programa de seguretat, vigilància i salvament platges: 376.000,00 
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut: 350.000,00 
Programa consultoris locals: 200.000
 
CAPITOL VII. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA  ESTRÀTEGIC DE 
SUBVENCIONS 
 
Article 13 
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012).
 
Article 14 
Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2015 i s’estendrà
31 de desembre de 201
anticipada que es pugui acordar.
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I. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT

Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 
Subvencions son els següents: 

Fonts de finançament:  

Fons propis derivats de la Diputació de Girona, segons el pressupos

Programa de foment ONL (Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona): 200.000,00 € 
Programa de foment hàbits saludables (Pm 07): 290.000,00 € 
Realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona: 30.000,00 € 
Programa Salut i Crisi (Pm10): 1.300.000,00 € 

grama de control de plagues: 450.000,00 € 
Programa de seguretat, vigilància i salvament platges: 376.000,00 €
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut: 350.000,00 € 
Programa consultoris locals: 200.000,00 € 

CAPITOL VII. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA  ESTRÀTEGIC DE 

El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 

ncions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012).

tindrà vigència des de l’1 de gener de 2015 i s’estendrà
sembre de 2015, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació 

anticipada que es pugui acordar. 
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I. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT  

Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 

Fons propis derivats de la Diputació de Girona, segons el pressupost de l’exercici 

Programa de foment ONL (Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 

Realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 

€ 
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 

CAPITOL VII. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA  ESTRÀTEGIC DE 

El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 

ncions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012). 

tindrà vigència des de l’1 de gener de 2015 i s’estendrà fins el 
, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació 



 

 
Annex 10.1.1 

 
Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1608 Ajuntament 
d'Aiguaviva 

P1700200G Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1736 Ajuntament 
d'Alp 

P1700600H Rosegadors

2014/1907 Ajuntament 
d'Amer 

P1700700F Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1787 Ajuntament 
d'Anglès 

P1700800D Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1772 Ajuntament 
d'Arbúcies 

P1700900B Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1676 Ajuntament 
d'Argelaguer 

P1701000J Insectes i 
rosegadors

2014/1849 Ajuntament 
d'Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1625 Ajuntament de 
Banyoles 

P1701600G Insectes,
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1846 Ajuntament de 
Bellcaire 
d'Empordà 

P1702100G Insectes i 
rosegadors

2014/1801 Ajuntament de 
Besalú 

P1702200E Insectes i 
rosegadors
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Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

4.050,96 3.082,11 76,08%   

Rosegadors 650 520 80,00%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

4.208,06 2.845,90 67,63%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

12.064,21 7.139,11 59,18%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

6.100,00 3.609,73 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

405,06 364,55 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

2.627,08 1.776,69 67,63%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

22.500,00 11.412,51 50,72%   

Insectes i 
rosegadors 

7.399,37 5.629,69 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

1.270,12 1.000,00 78,73%   
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Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1573 Ajuntament de 
Bescanó 

P1702300C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1689 Ajuntament de 
Biure 

P1724900D Insectes

2014/1700 Ajuntament de 
Blanes 

P1702600F Insectes, 
rosegadors
(coloms i 
gavians)

2014/1909 Ajuntament de 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1624 Ajuntament de 
Bolvir 

P1702700D Insectes i 
rosegadors

2014/1879 Ajuntament de 
Bordils 

P1702800B Mosquit t

2014/1587 Ajuntament de 
Borrassà 

P1702900J Rosegadors

2014/1590 Ajuntament de 
Breda 

P1703000H Insectes i 
rosegadors

2014/1845 Ajuntament de 
Cabanes 

P1703300B Rosegadors

2014/1656 Ajuntament de 
Cadaqués 

P1703500G Insectes i 
rosegadors
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Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

4.131,60 2.794,19 67,63%   

Insectes 1.899,70 1.445,36 76,08%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms i 
gavians) 

15.972,00 6.751,13 42,27%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

1.700,00 1.293,42 76,08% Eliminació de les 
puces en 2000m2 
(400,00 
Eliminació de la 
plaga de termites i 
control durant 5 anys 
(2.800,00 

Insectes i 
rosegadors 

505,78 455,2 90,00%   

Mosquit tigre 397,73 318,18 80,00%   

Rosegadors 2.000,00 1.521,67 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

824,12 659,3 80,00%   

Rosegadors 2.038,85 1.551,23 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

3.163,29 2.139,32 67,63%   
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Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

Eliminació de les 
puces en 2000m2 
(400,00 €)/ 
Eliminació de la 
plaga de termites i 
control durant 5 anys 
(2.800,00 €) 
 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1844 Ajuntament de 
Caldes de 
Malavella 

P1703700C Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1665 Ajuntament de 
Calonge 

P1703800A Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1766 Ajuntament de 
Campdevànol 

P1704000G Insectes i 
rosegadors

2014/1592 Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C Rosegadors i 
mosquit tigre

2014/1655 Ajuntament de 
Camprodon 

P1704300A Insectes i 
rosegadors

2014/1831 Ajuntament de 
Canet d'Adri 

P1704400I Insectes

2014/1536 Ajuntament de 
Cantallops 

P1704500F Rosegadors

2014/1555 Ajuntament de 
Capmany 

P1704600D Insectes

2014/1785 Ajuntament de 
Cassà de la 
Selva 

P1704900H Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1783 Ajuntament de 
Castellfollit de la 
Roca 

P1705100D Insectes i 
rosegadors

2014/1722 Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

P1705200B Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)
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Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

19.200,00 11.361,79 59,18%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

20.758,17 12.283,85 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

6.073,14 4.107,25 67,63%   

Rosegadors i 
squit tigre 

1.764,79 1.342,71 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

1.597,20 1.080,18 67,63%   

Insectes 4.640,35 3.530,54 76,08%   

Rosegadors 809,77 728,79 90,00%   

Insectes 302,5 272,25 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

5.220,64 3.089,36 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

1.232,72 1.000,00 81,12%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

9.531,66 5.640,45 59,18%   
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Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1720 Ajuntament de 
Castell-Platja 
d'Aro 

P1705300J Insectes i 
rosegadors

2014/1829 Ajuntament de 
Celrà 

P1705400H Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1745 Ajuntament de 
Cistella 

P1705600C Insectes i aus 
(coloms)

2014/1851 Ajuntament de 
Corçà 

P1706200A Aus (coloms i 
estornells)

2014/1711 Ajuntament de 
Cornellà del 
Terri 

P1706100C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1847 Ajuntament de 
Crespià 

P1706300I Insectes i 
mosquit tigre

2014/1585 Ajuntament de 
Cruïlles, Monells 
i St Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G Rosegadors

2014/1795 Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J Rosegadors i aus 
(coloms i 
estornells)

2014/1589 Ajuntament de 
Flaçà 

P1707300H Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1825 Ajuntament de 
Forallac 

P1725000B Rosegadors

2014/1629 Ajuntament de 
Fornells de la 
Selva 

P1707800G insectes, mosuqit 
tigre i rosegadors

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes i 
rosegadors 

8.334,48 4.932,01 59,18%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

3.601,77 2.435,87 67,63%   

Insectes i aus 
(coloms) 

1.500,00 1.141,25 76,08%   

Aus (coloms i 
estornells) 

1.210,00 1.000,00 82,64%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

5.785,61 3.912,79 67,63%   

Insectes i 
mosquit tigre 

1.100,00 990 90,00%   

Rosegadors 4.056,80 3.086,55 76,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms i 
estornells) 

12.000,00 5.072,23 42,27%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

6.000,00 4.565,00 76,08%   

Rosegadors 1.250,00 1.000,00 80,00%   

insectes, mosuqit 
tigre i rosegadors 

4.864,73 3.290,00 67,63%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 44 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1876 Ajuntament de 
Fortià 

P1707900E Insectes i 
rosegadors

2014/1796 Ajuntament de 
Garrigàs 

P1708100A Mosquit tigre

2014/1882 Ajuntament de 
Garrigoles 

P1708200I Aus (coloms)

2014/1886 Ajuntament de 
Garriguella 

P1708300G Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1913 Ajuntament de 
Jafre 

P1709100J Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1756 Ajuntament de 
Juià 

P1709400D Rosegadors

2014/1755 Ajuntament de 
La Bisbal 
d'Empordà 

P1702500H Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians)

2014/1802 Ajuntament de 
La Cellera de 
Ter 

P1720100E Insectes i 
rosegadors

2014/1804 Ajuntament de 
La Tallada 
d'Empordà 

P1720700B Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1627 Ajuntament de 
La Vajol 

P1701500I Insectes

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes i 
rosegadors 

816,75 735,08 90,00%   

Mosquit tigre 484 435,6 90,00%   

Aus (coloms) 1.694,00 1.288,85 76,08%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

2.308,00 1.756,00 76,08%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

499,96 449,96 90,00%   

Rosegadors 1.034,54 931,08 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians) 

22.167,66 13.117,93 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

2.039,56 1.379,35 67,63%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

2.600,00 1.978,17 76,08%   

Insectes 1.004,30 903,87 90,00%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 45 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1621 Ajuntament de 
La Vall de 
Bianya 

P1722100C Insectes i 
rosegadors

2014/1704 Ajuntament de 
La Vall d'en Bas 

P1701700E Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1677 Ajuntament de 
l'Armentera 

P1701100H Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1709 Ajuntament de 
Les Planes 
d'Hostoles 

P1714200A Insectes i 
rosegadors

2014/1734 Ajuntament de 
Les Preses 

P1714800H Insectes i 
rosegadors

2014/1660 Ajuntament de 
l'Escala 

P1706800H Aus (coloms i 
gavians)

2014/1548 Ajuntament de 
Lladó 

P1709500A Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1901 Ajuntament de 
Llagostera 

P1709600I Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1594 Ajuntament de 
Llambilles 

P1709700G Mosquit tigre i 
rosegadors

2014/1824 Ajuntament de 
Llívia 

P1710100G Rosegadors

2014/1740 Ajuntament de 
Lloret de Mar 

P1710200E Insectes, 
rosegadors i aus 
(colom i gavians)

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes i 
rosegadors 

625,06 562,55 90,00%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

1.255,17 1.000,00 79,67%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

5.853,51 4.453,55 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

915,32 732,26 80,00%   

Insectes i 
rosegadors 

1.570,05 1.061,82 67,63%   

Aus (coloms i 
gavians) 

3.400,00 2.011,98 59,18%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

2.347,40 1.785,98 76,08%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

11.887,56 7.034,58 59,18%   

Mosquit tigre i 
rosegadors 

1.195,48 1.000,00 83,65%   

Rosegadors 1.559,04 1.054,37 67,63%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(colom i gavians) 

16.673,14 7.047,49 42,27%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 46 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1786 Ajuntament de 
Maçanet de la 
Selva 

P1710900J Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1658 Ajuntament de 
Maià de Montcal 

P1711000H Insectes i 
rosegadors

2014/1640 Ajuntament de 
Mieres 

P1711200D Insectes i 
rosegadors

2014/1636 Ajuntament de 
Montagut i Oix 

P1711600E Insectes i 
rosegadors

2014/1753 Ajuntament de 
Navata 

P1711800A Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1744 Ajuntament de 
Palafrugell 

P1712400I Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians)

2014/1921 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Insectes, 
rosegadors i aus 
(estornells i 
gavians)

2014/1588 Ajuntament de 
Palau-sator 

P1712900H Aus (coloms)

2014/1880 Ajuntament de 
Palau-saverdera 

P1712700B Insectes i 
rosegadors

2014/1768 Ajuntament de 
Parlavà 

P1713400H Insectes, mosquit 
tigre i roseg

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

2.435,66 1.441,33 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

320 288 90,00%   

Insectes i 
rosegadors 

405,06 364,55 90,00% Tractament plaga 
tèrmits edifici escola 
(5.382,08 

Insectes i 
rosegadors 

625,06 562,55 90,00%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

4.454,01 3.388,76 76,08%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians) 

38.248,64 19.400,57 50,72%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(estornells i 
gavians) 

13.109,09 6.649,23 50,72%   

Aus (coloms) 3.411,33 2.595,46 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

960,88 864,79 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

1.534,60 1.159,97 75,59%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 47 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

Tractament plaga 
tèrmits edifici escola 
(5.382,08 €) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1782 Ajuntament de 
Peralada 

P1714000E Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1754 Ajuntament de 
Planoles 

P1714300I Rosegadors

2014/1735 Ajuntament de 
Pont de Molins 

P1714400G Aus (coloms)

2014/1875 Ajuntament de 
Pontós 

P1714500D Aus (coloms)

2014/1688 Ajuntament de 
Porqueres 

P1714600B Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1765 Ajuntament de 
Portbou 

P1714700J Insectes i 
rosegadors

2014/1908 Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1884 Ajuntament de 
Quart 

P1715100B Mosquit tigre i 
rosegadors

2014/1657 Ajuntament de 
Regencós 

P1715300H Rosegadors

2014/1537 Ajuntament de 
Ribes de Freser 

P1715400F Rosegadors

2014/1572 Ajuntament de 
Riells i Viabrea 

P1715500C Rosegadors

2014/1611 Ajuntament de 
Ripoll 

P1715600A Rosegadors i aus 
(coloms)

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

6.669,97 4.510,88 67,63%   

Rosegadors 1.210,00 1.000,00 82,64%   

Aus (coloms) 6.567,88 4.997,07 76,08%   

Aus (coloms) 2.994,75 2.278,51 76,08%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

7.040,06 4.761,17 67,63% Desinsectac
de fusta sala 
ajuntament (314,60 
€)

Insectes i 
rosegadors 

3.956,88 3.010,53 76,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

12.090,52 7.154,68 59,18%   

Mosquit tigre i 
rosegadors 

3.000,00 2.028,89 67,63%   

Rosegadors 2.666,84 2.029,02 76,08%   

Rosegadors 1.882,00 1.272,79 67,63%   

Rosegadors 2.108,44 1.425,93 67,63%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

5.659,77 3.349,22 59,18%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 48 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

Desinsectació bigues 
de fusta sala 
ajuntament (314,60 
€) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1800 Ajuntament de 
Riudarenes 

P1715700I Insectes i 
rosegadors

2014/1710 Ajuntament de 
Riudaura 

P1715800G Insectes i 
rosegadors

2014/1878 Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1827 Ajuntament de 
Riumors 

P1716000C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1580 Ajuntament de 
Roses 

P1716100A Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms, 
estornells i 
gavians)

2014/1904 Ajuntament de 
Rupià 

P1716200I Insectes i 
rosegadors

2014/1741 Ajuntament de 
Salt 

P1716400E Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians)

2014/1752 Ajuntament de 
Sant Aniol de 
Finestres 

P1719500I Rosegadors

2014/1739 Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

P1716900D Insectes i 
rosegadors

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes i 
rosegadors 

2.019,23 1.365,60 67,63%   

Insectes i 
rosegadors 

1.028,50 925,65 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

6.934,60 4.689,85 67,63%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

762,3 600 78,71%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms, 
estornells i 
gavians) 

34.974,77 17.739,99 50,72%   

Insectes i 
adors 

1.110,26 999,23 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
gavians) 

36.087,45 15.253,64 42,27%   

Rosegadors 2.032,16 1.546,14 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

3.164,15 2.407,39 76,08%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 49 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1900 Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B Insectes, 
rosegadors i aus 
(estornells i 
gavians)

2014/1784 Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Pallerols 

P1717100J Insectes i 
rosegadors

2014/1647 Ajuntament de 
Sant Gregori 

P1717300F Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1823 Ajuntament de 
Sant Hilari 
Sacalm 

P1717400D Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1692 Ajuntament de 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A Insectes i 
rosegadors

2014/1828 Ajuntament de 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G Rosegadors

2014/1887 Ajuntament de 
Sant Joan de 
Mollet 

P1717800E Rosegadors

2014/1922 Ajuntament de 
Sant Joan les 
Fonts 

P1719700E Insectes i 
rosegadors

2014/1771 Ajuntament de 
Sant Jordi 
Desvalls 

P1717600I Rosegadors

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, 
rosegadors i aus 
(estornells i 
gavians) 

15.595,89 7.910,59 50,72%   

Insectes i 
rosegadors 

770,12 693,11 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

3.182,69 2.152,44 67,63%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

3.651,78 2.160,98 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

710,12 639,11 90,00%   

Rosegadors 2.615,12 1.768,60 67,63%   

Rosegadors 1.807,74 1.375,39 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

1.070,12 856,1 80,00%   

Rosegadors 1.815,00 1.380,91 76,08%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 50 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1903 Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis 

P1717900C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1610 Ajuntament de 
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 

P1725100J Insectes i 
rosegadors

2014/1579 Ajuntament de 
Sant Martí Vell 

P1718200G Rosegadors i aus 
(estornells)

2014/1595 Ajuntament de 
Sant Miquel de 
Fluvià 

P1718400C Rosegadors

2014/1731 Ajuntament de 
Sant Mori 

P1718500J Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1648 Ajuntament de 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1803 Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Farners 

P1719100H Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
estornells)

2014/1905 Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

P1719200F Insectes. mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1881 Ajuntament de 
Santa Pau 

P1719600G Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

6.105,68 4.129,25 67,63%   

Insectes i 
rosegadors 

1.528,71 1.163,09 76,08%   

Rosegadors i aus 
(estornells) 

2.260,50 1.719,86 76,08%   

Rosegadors 1.780,00 1.354,28 76,08%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

3.000,00 2.282,50 76,08%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

6.739,70 4.558,04 67,63%   

ctes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms i 
estornells) 

20.570,04 12.172,52 59,18%   

Insectes. mosquit 
tigre i rosegadors 

5.808,00 3.436,94 59,18%   

sectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

1.529,57 1.034,44 67,63%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 51 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1826 Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

P1719800C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1712 Ajuntament de 
Saus, Camallera 
i Llampaies 

P1719900A Insectes, 
rosegador
(coloms)

2014/1732 Ajuntament de 
Serra de Daró 

P1720300A Aus (coloms)

2014/1799 Ajuntament de 
Sils 

P1720500F Insectes i 
rosegadors

2014/1830 Ajuntament de 
Terrades 

P1720900H Insectes i 
rosegadors

2014/1792 Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms, 
estornells i 
gavians)

2014/1622 Ajuntament de 
Tortellà 

P1721300J Insectes i 
rosegadors

2014/1699 Ajuntament de 
Toses 

P1721400H Rosegadors

2014/1906 Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (gavians)

2014/1850 Ajuntament de 
Vallfogona de 
Ripollès 

P1722200A Insectes

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

5.155,77 3.486,83 67,63%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

4.000,00 3.043,34 76,08%   

Aus (coloms) 3.528,36 2.684,50 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

2.959,52 1.751,32 59,18%   

Insectes i 
rosegadors 

1.089,00 980,1 90,00%   

Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms, 
estornells i 
gavians) 

34.413,75 20.364,67 59,18%   

Insectes i 
segadors 

710,12 639,11 90,00%   

Rosegadors 942,72 848,45 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (gavians) 

7.298,31 4.318,85 59,18%   

Insectes 2.500,00 1.902,08 76,08%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 52 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1848 Ajuntament de 
Verges 

P1722500D Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms)

2014/1723 Ajuntament de 
Vidreres 

P1722700J Insectes i 
rosegador

2014/1577 Ajuntament de 
Vilabertran 

P1722800H Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1757 Ajuntament de 
Vilablareix 

P1722900F Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1883 Ajuntament de 
Viladrau 

P1723400F Rosegadors

2014/1667 Ajuntament de 
Vilafant 

P1723500C Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1885 Ajuntament de 
Vilajuïga 

P1723700I Rosegadors i aus 
(coloms i 
estornells)

2014/1832 Ajuntament de 
Vilamacolum 

P1724000C Insectes i 
rosegadors

2014/1668 Ajuntament de 
Vilamalla 

P1724100A Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors

2014/1693 Ajuntament de 
Vilanant 

P1724300G Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1733 Ajuntament de 
Vila-sacra 

P1724500B Rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1911 Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar 

P1724800F Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors
i aus (coloms)

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

5.165,85 3.930,35 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

4.000,00 2.367,04 59,18%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

1.071,58 964,42 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

9.858,16 6.667,04 67,63%   

Rosegadors 1.179,76 1.000,00 84,76%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

5.828,44 3.449,04 59,18%   

Rosegadors i aus 
(coloms i 
estornells) 

8.000,00 6.086,67 76,08%   

Insectes i 
rosegadors 

1.105,00 994,5 90,00%   

Insectes, mosquit 
tigre i rosegadors 

1.678,63 1.277,16 76,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

2.268,75 1.726,14 76,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

15.627,59 11.890,00 76,08%   

Insectes, mosquit 
tigre, rosegadors 
i aus (coloms) 

4.095,34 2.769,67 67,63%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 53 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1628 Ajuntament d'El 
Port de la Selva 

P1714900F Insectes i 
rosegadors

2014/1584 Ajuntament 
d'Espolla 

P1707000D Rosegadors

2014/1910 Ajuntament 
d'Esponellà 

P1707100B Aus (coloms)

2014/1902 Ajuntament 
d'Hostalric 

P1708900D Aus (coloms)

2014/1730 Ajuntament 
d'Ordis 

P1712200C Rosegadors

2014/1538 Ajuntament 
d'Ullastret 

P1721800I Insectes, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2014/1721 Ajuntament 
d'Ultramort 

P1721600C Aus (coloms)

 
  

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables

Insectes i 
rosegadors 

5.229,53 3.978,80 76,08%   

Rosegadors 875,9 788,31 90,00%   

Aus (coloms) 441,65 397,49 90,00%   

Aus (coloms) 4.300,00 2.908,08 67,63%   

Rosegadors 363 326,7 90,00%   

Insectes, 
egadors i aus 

(coloms) 

2.800,00 2.130,33 76,08%   

Aus (coloms) 3.400,00 2.586,84 76,08%   

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 54 

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex 10.2.1 
 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1240 
Fundació Campus Arnau 
d'Escala 

G17695651 

Gestió de la complexitat en l'atenció a la 
gent gran basada en la metodologia de la 
Valoració Geriàtrica Integral i el 
maltractament a la gent gran

2014/1483 Consorci Sant Gregori Q6755286I 

Jornada sobre el treball en l'alimentació i la 
valoració nutricional en persones amb 
discapacitat intel·lectual i necessitat de 
suport

2014/1515 
Fundació Privada Fira de 
Girona 

G17543083 
Bressol per a una nova cultura: unim 
l'Ecologia, la Sostenibilitat i el Creixement 
personal

2014/1600 
Comunidad de la Clínica 
Salus Infirmorum 

R1700083G 
Activitats 50 anys: xerrada (cardiologia, 
urologia, neurologia, traumatalogia) , 
bicicletada popular

2014/1620 
Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i 
Formació 

G17318080 Curs d'Estiu en esport: salut

2014/1654 
Fundació Oncolliga 
Girona 

G17808098 
Programa de prevenció de consum de 
tabac entre els joves

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  
Base 
subv. 

Import 
concedit 

Gestió de la complexitat en l'atenció a la 
gent gran basada en la metodologia de la 
Valoració Geriàtrica Integral i el 
maltractament a la gent gran 

2.500,00 2.500,00 

Jornada sobre el treball en l'alimentació i la 
valoració nutricional en persones amb 
discapacitat intel·lectual i necessitat de 
suport 

2.845,00 2.500,00 

Bressol per a una nova cultura: unim 
l'Ecologia, la Sostenibilitat i el Creixement 
personal 

30.000,00 2.500,00 

Activitats 50 anys: xerrada (cardiologia, 
urologia, neurologia, traumatalogia) , 
bicicletada popular 

1.810,00 1.810,00 

Curs d'Estiu en esport: salut o risc? 8.380,84 2.500,00 

Programa de prevenció de consum de 
tabac entre els joves 

1.831,94 1.831,94 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 55 

% atorgat / 
base subv. 

Conceptes no subv. 

100,00%   

87,87% 
Alimentació (1.600€) / Despeses 
de gestió (577,98 €)  

8,33% 
Muntatge d'estructures (14.000€) 
/ Serveis (2.000€) / Despeses 
generals (3.000 €) 

100,00%   

29,83% Altres despeses (2,60 €) 

100,00%   



 

Nº Exp. Entitat CIF Objecte

2014/1724 
Grefart, Associació 
professional 
d'Artterapeutes 

G63692842 
VI Jornades artteràpia salut i
Girona

2014/1759 
Fundació Oncolliga 
Girona 

G17808098 Girona nova cultura salut

2014/1760 
TDAH Catalunya 
(Delegació Girona) 

G63874143 Programa II Jornada TDAH Girona

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

Objecte  
Base 
subv. 

Import 
concedit 

VI Jornades artteràpia salut i comunitat 
Girona 

7.700,00 2.500,00 

Girona nova cultura salut 8.651,50 2.500,00 

Programa II Jornada TDAH Girona 2.250,00 1.000,00 

  

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 56 

% atorgat / 
base subv. 

Conceptes no subv. 

32,47%   

28,90% 
Despeses generades per la 
gestió del projecte (5.416,71 €) 

44,44% 
Restauració (Cofee break) 
(250,00€) 



 

Annex 10.2.2 
 
Núm. 
Expedient Entitat 

SEC 2014/16 
ASCISAM (Associació Societat 
Catalana d'Infermeria de Salut 
Mental) 

Núm. exp. 2014/1843 – Secretaria – Acta CR 14/10/14 

NIF Població Projecte Motius desestimació

J64041577 Barcelona 
III Congrés Català 
d'Infermeria de Salut Mental" 

 

Acta CR 14/10/14 – Pàg. 57 

Motius desestimació  

Desistiment 


