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Núm. exp.: 2015/1120 Secretaria
Acta reunió Consell Rector 3
Girona. Consell Rector de Dipsalut
 
 
Acta  
 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Públ ica de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) 
 
Núm. sessió:  2015/04 
Caràcter:  Ordinària 
Data:  31 de mar
Horari:  De les 11:
Lloc:   Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

• President: 
Joan Giraut i Cot 
 

• Vicepresident primer:
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident segon:
Josep Marigó i Costa
 

• Vocals : 
Miquel Calm i Puig
Immaculada Colom i Canal
Salvador Ros i Reig
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

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

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la 
coordinadora de la Presidència
 
Han excusat la seva absència els vocals senyors Xavier Soy i Soler, Miquel Noguer i Planas, 
Antoni Guinó i Bou, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol i la vocal senyora Pia Bosch 
i Codolà. 
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Secretaria 
31 març 2015 – Sessió 2014/04 LE 2015/66 

Consell Rector de Dipsalut 

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

 
rç de 2015 
:10 a les 12:15 hores 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 

Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident segon:  
Josep Marigó i Costa 

Miquel Calm i Puig 
Immaculada Colom i Canal 
Salvador Ros i Reig 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

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

M. Teresa Villar i Roda 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica Masó i Sumsi
coordinadora de la Presidència de Dipsalut. 

Han excusat la seva absència els vocals senyors Xavier Soy i Soler, Miquel Noguer i Planas, 
Antoni Guinó i Bou, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol i la vocal senyora Pia Bosch 

Preacta CR 31/03/15 – Pàg. 1 

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

Àfrica Masó i Sumsi, 

Han excusat la seva absència els vocals senyors Xavier Soy i Soler, Miquel Noguer i Planas, 
Antoni Guinó i Bou, Jordi Gironès i Pasolas i Martí Armadà i Pujol i la vocal senyora Pia Bosch 



 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de les 
de febrer de 2015, i número 2015/03, del dia 3 de març de 2015.
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

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

5. 2015/311 – Proposta de modificació del document tècnic de l’encàrrec marc de 
gestió als Consells Comarcals de la demarcació de Girona del servei de 
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables [LE 
2015/18] 
 

6. 2015/867 – Proposta
pública a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del suplement setmanal de 
salut durant l’any 2015 [SAE 2015/5]
 

7. 2015/401 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Banyoles per al suport en el control de la població de gavià argentat a les 
aigües de l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de la presència de 
gavians en la qualitat de les aigües de l’estany durant els anys 2015, 2016 i 2017 
[SAE 2015/3] 
 

8. 2015/874 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació 
de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” 
[SAE 2015/6] 
 

9. 2015/888 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci de 
l’Estany per al finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles [SAE 2015/8]
 

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 les actes de les sessions número 2015/02, del dia 17 de 

febrer de 2015, i número 2015/03, del dia 3 de març  de 2015
 

S’aproven per unanimitat 
sessions número 2015/02
va tenir lloc el dia 3 de març de 2015

 
2. Informació de la Presidència

 
3. Informació de la Gerència
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Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions número 2015/02, del dia 17 
de febrer de 2015, i número 2015/03, del dia 3 de març de 2015. 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera

Proposta de modificació del document tècnic de l’encàrrec marc de 
gestió als Consells Comarcals de la demarcació de Girona del servei de 
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables [LE 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del suplement setmanal de 
salut durant l’any 2015 [SAE 2015/5] 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
anyoles per al suport en el control de la població de gavià argentat a les 

aigües de l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de la presència de 
gavians en la qualitat de les aigües de l’estany durant els anys 2015, 2016 i 2017 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació 
de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci de 
stany per al finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de 

l’Estany de Banyoles [SAE 2015/8] 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

de l’esborrany de les actes de les sessions número 2015/02, del dia 17 de 
febrer de 2015, i número 2015/03, del dia 3 de març  de 2015 

per unanimitat els esborranys, prèviament lliurats als assistents, de l
2, que va tenir lloc el dia 17 de febrer de 2015, i número 2015/03, que 

va tenir lloc el dia 3 de març de 2015. 

Informació de la Presidència  

Informació de la Gerència  

Preacta CR 31/03/15 – Pàg. 2 

actes de les sessions número 2015/02, del dia 17 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència i la Vicepresidència primera 

Proposta de modificació del document tècnic de l’encàrrec marc de 
gestió als Consells Comarcals de la demarcació de Girona del servei de 
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables [LE 

de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del suplement setmanal de 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
anyoles per al suport en el control de la població de gavià argentat a les 

aigües de l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de la presència de 
gavians en la qualitat de les aigües de l’estany durant els anys 2015, 2016 i 2017 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació 
de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci de 
stany per al finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

de l’esborrany de les actes de les sessions número 2015/02, del dia 17 de 

als assistents, de les acta de les 
5, i número 2015/03, que 



 

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

Decret núm. 1 de 2 de gener de 2015
Gisela Hernández de Diego 
tasques en les seves funcions ordinàries.
Decret núm. 2 de 2 de gener de 2015
Gemma Ollé i Rubio en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les tasques de 
l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut que té encarregades.
Decret núm. 3 de 7 de gener de 2015
del seguiment de la dinàmica poblacional de legionel·la en instal·lacions de risc.
Decret núm. 4 de 7 de gener de 2015
de la prova pilot per la descontaminació de l’aigua d’un pou amb 75 ppm. De  nitrats del municipi de 
Borrassà. 
Decret núm. 5 de 7 de gener de 2015
de servei pel treballs d’adequació de la sala de reunions de Dipsalut.
Decret núm. 6 de 7 de gener de 2015
d’edició i impressió de 1.000 carpetes exteriors d’anelles per a 
Decret núm. 7 de 7 de gener de 2015
Construcció i anàlisi de materials SLU (CECAM) el contracte de servei de gestió i control d’instal·lacions 
de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi, dos cursos bàsics de prevenció de la legionel·losi 
en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc i curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions 
de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Decret núm. 8 de 7 de gener de 2015
Acústics SL el contracte de servei del curs de formació de 12 hores de control de la contaminació 
acústica. 
Decret núm. 9 de 8 de gener de 2015
prestats fora de la jornada laboral habitual 
hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 10 de 8 de gener de 2015
prestats fora de la jornada laboral habitual 
11,5 hores en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 11 de 8 de gener de 2015
prestats fora de la jornada laboral habitual 
en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 12 de 8 de gener de 2015
presta serveis a Dipsalut com a agent de salut pública amb contracte laboral, el temps de serveis 
prestats a l’Administració Pública.
Decret núm. 13 de 9 de gener de 2015
prestats fora de la jornada laboral habitual 
10 hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 14 de 9 de gener de 2015
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que 
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econ
Decret núm. 15 de 12 de gener de 2015
relació al contracte de representació teatral del recurs educatiu “Detectiu Queixal Corcat” i acord de 
liquidació del contracte. 
Decret núm. 16 de 12 de gener de 2015
Manteniments i Serveis Sada SL a l’empresa ESLO PROSER SL en el contracte de serveis de 
manteniment integral de les instal·lacions de la seu de Dipsalut.
Decret núm. 17 de 13 de gener de 2015
i Sumsi, personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business School.
Decret núm. 18 de 13 de gener de 2015
Brunet i Badosa, personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business 
School. 
Decret núm. 19 de 14 de gener de 2015
finançament de les despeses bàs
Fortià i minorar-la a un import de 1.180,02 euros.
Decret núm. 20 de 17 de gener de 2015
contracte de servei per el segellament de les filtracions d’aigua a l’edifici Jaume Casademont, seu de 
Dipsalut. 
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Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència primera

Decret núm. 1 de 2 de gener de 2015. Exp. 2015/139 Concedir una prolongació de jornada 
 en horaris de tardes amb un total de 6 hores setmanals per acumulació de 

tasques en les seves funcions ordinàries. 
e 2 de gener de 2015. Exp. 2015/140 Concedir una prolongació de jornada 

en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les tasques de 
l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut que té encarregades. 

cret núm. 3 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2081 Adjudicar a Microbial SL el contracte de servei 
del seguiment de la dinàmica poblacional de legionel·la en instal·lacions de risc. 
Decret núm. 4 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2124 Adjudicar a Hydrokemós 
de la prova pilot per la descontaminació de l’aigua d’un pou amb 75 ppm. De  nitrats del municipi de 

Decret núm. 5 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2135 Adjudicar a l’empresa Santa Afra
de servei pel treballs d’adequació de la sala de reunions de Dipsalut. 
Decret núm. 6 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2144 Adjudicar a Gràfiques Alzamora SA el contracte 
d’edició i impressió de 1.000 carpetes exteriors d’anelles per a dossiers de formació.
Decret núm. 7 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2154 Adjudicar a l’empresa Centre d’Estudis de la 
Construcció i anàlisi de materials SLU (CECAM) el contracte de servei de gestió i control d’instal·lacions 

ansmissió de legionel·losi, dos cursos bàsics de prevenció de la legionel·losi 
en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc i curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions 
de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi. 

ret núm. 8 de 7 de gener de 2015. Exp. 2014/2157 Adjudicar a l’empresa Axioma Consultors 
Acústics SL el contracte de servei del curs de formació de 12 hores de control de la contaminació 

Decret núm. 9 de 8 de gener de 2015. Exp. 2015/105 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Laura Arjona i López
hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 
Decret núm. 10 de 8 de gener de 2015. Exp. 2015/106 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Cristina Esparraguera 

hores en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 
ner de 2015. Exp. 2015/107 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 

prestats fora de la jornada laboral habitual del treballador Antoni Mulero i Punsí corresponent a 2 hores 
en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 

8 de gener de 2015. Exp. 2015/108 Reconèixer a la senyora Imma Vilà i Vendrell
presta serveis a Dipsalut com a agent de salut pública amb contracte laboral, el temps de serveis 
prestats a l’Administració Pública. 
Decret núm. 13 de 9 de gener de 2015. Exp. 2015/111 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Vanessa Sánchez i Lozano
10 hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 

9 de gener de 2015. Exp. 2015/137 Aprovar el text del Conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Pau Canals i Juventench
pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 15 de 12 de gener de 2015. Exp. 2013/1302 Prestar conformitat amb els erveis prestats en 
relació al contracte de representació teatral del recurs educatiu “Detectiu Queixal Corcat” i acord de 

núm. 16 de 12 de gener de 2015. Exp. 2014/793 Aprovar la successió contractual de l’empresa 
Manteniments i Serveis Sada SL a l’empresa ESLO PROSER SL en el contracte de serveis de 
manteniment integral de les instal·lacions de la seu de Dipsalut. 

. 17 de 13 de gener de 2015. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa d’inscripció 
personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business School.

Decret núm. 18 de 13 de gener de 2015. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa d’inscripció 
personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business 

Decret núm. 19 de 14 de gener de 2015. Exp. 2014/1328 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 

la a un import de 1.180,02 euros. 
Decret núm. 20 de 17 de gener de 2015. Exp. 2015/109 Adjudicar a l’empresa Eslo
contracte de servei per el segellament de les filtracions d’aigua a l’edifici Jaume Casademont, seu de 
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Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a i la Vicepresidència primera  

. Exp. 2015/139 Concedir una prolongació de jornada a la senyora 
en horaris de tardes amb un total de 6 hores setmanals per acumulació de 

. Exp. 2015/140 Concedir una prolongació de jornada a la senyora 
en horari de tardes amb un total de 6 hores setmanals per fer front a les tasques de 

. Exp. 2014/2081 Adjudicar a Microbial SL el contracte de servei 

. Exp. 2014/2124 Adjudicar a Hydrokemós el contracte de servei 
de la prova pilot per la descontaminació de l’aigua d’un pou amb 75 ppm. De  nitrats del municipi de 

. Exp. 2014/2135 Adjudicar a l’empresa Santa Afra SL el contracte 

ues Alzamora SA el contracte 
dossiers de formació. 

. Exp. 2014/2154 Adjudicar a l’empresa Centre d’Estudis de la 
Construcció i anàlisi de materials SLU (CECAM) el contracte de servei de gestió i control d’instal·lacions 

ansmissió de legionel·losi, dos cursos bàsics de prevenció de la legionel·losi 
en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc i curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions 

. Exp. 2014/2157 Adjudicar a l’empresa Axioma Consultors 
Acústics SL el contracte de servei del curs de formació de 12 hores de control de la contaminació 

ar la gratificació per serveis extraordinaris 
de la treballadora Laura Arjona i López corresponent a 28 

2015/106 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
lladora Cristina Esparraguera Cla corresponent a 

. Exp. 2015/107 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
corresponent a 2 hores 

a la senyora Imma Vilà i Vendrell que 
presta serveis a Dipsalut com a agent de salut pública amb contracte laboral, el temps de serveis 

xp. 2015/111 Autoritzar la gratificació per serveis extraordinaris 
de la treballadora Vanessa Sánchez i Lozano corresponent a 

. Exp. 2015/137 Aprovar el text del Conveni de cooperació 
l’estudiant Pau Canals i Juventench realitzi 

òmica de Dipsalut. 
. Exp. 2013/1302 Prestar conformitat amb els erveis prestats en 

relació al contracte de representació teatral del recurs educatiu “Detectiu Queixal Corcat” i acord de 

. Exp. 2014/793 Aprovar la successió contractual de l’empresa 
Manteniments i Serveis Sada SL a l’empresa ESLO PROSER SL en el contracte de serveis de 

. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa d’inscripció de l’Àfrica Masó 
personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business School. 

esa d’inscripció d’en Jordi 
personal de l’organisme, al Màster en Direcció Publica (EMPA) d’ESADE Business 

. Exp. 2014/1328 Modificar l’import de la subvenció pel 
iques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 

. Exp. 2015/109 Adjudicar a l’empresa Eslo Proser SL el 
contracte de servei per el segellament de les filtracions d’aigua a l’edifici Jaume Casademont, seu de 



 

Decret núm. 21 de 15 de gener de 2015
realització de les actuacions a 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i minorar
Decret núm. 22 de 16 de gener de 2015
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
corresponent a 13 hores en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 23 de 16 de gener de 2015
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de 
corresponent a 27 hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014.
Decret núm. 24 de 22 de gener de 2015
de subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió amb potència superior a 10 Kw de les 
dependències de la Diputació de Girona.
Decret núm. 25 de 26 de gener de 2015
justificar en concepte d’inscripció dels tècnics de l’Àrea de Protecció de la Salut 
M. Pilar Castro Sot, Imma Vilà Vendrell, Laura Arjona López i Cristina Esparraguera Cla
Nacional de Legionel·la i Qualitat ambiental.
Decret núm. 26 de 27 de gener de 2015
contractista Minimilks Creative Company SL a favor de l’empresa Minimilks, Marketing amb Branding SL 
en l’execució del contracte de serveis de comunicació gràfica,
Decret núm. 27 de 27 de gener de 2015
l’Autoritat catalana de certificació per als empleats de la secció de contractació de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut
agents de salut pública Laura Arjona i López, Cristina Esparraguera i Cla, Toni Mulero i Punsí, Vanessa 
Sánchez i Lozano, Marta Vallmajor i Garcia i Imma Vilà i Ve
Decret núm. 28 de 28 de gener de 2015
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
Sant Aniol de Finestres i minorar
Decret núm. 29 de 29 de gener de 2015
prestació de serveis postals de la Diputació de Girona.
Decret núm. 30 de 29 de gener de 2015
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Pals i minorar
Decret núm. 31 de 29 de gener de 2015
sense ànim de lucre per a  activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de 
Girona concedida a l’Associació de Diabètics de Catalunya i minorar
Decret núm. 32 de 29 de gener de 
activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i minorar
Decret núm. 33 de 29 de gener de 2015
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament 
d’Ullastret i minorar-la a un import de 888,91 euros.
Decret núm. 34 de 30 de 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i minorar
Decret núm. 35 de 30 de gener de 2015
contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de control 
de l’aigua de consum humà, de control d’in
urbanes en format escrit i digital.
Decret núm. 36 de 30 de gener de 2015
Ripollès SL el contracte de servei per la campanya de publicitat
protecció de control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de 
control de plagues urbanes en format escrit i digital.
Decret núm. 37 de 30 de gener de 2015
SL el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 
plagues urbanes en el PuntAvui en format escrit i digital.
Decret núm. 38 de 30 de gener de 2015
el contracte de servei d’impressió i enquadernació del catàleg de formació per el primer semestre de 
l’any 2015. 
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Decret núm. 21 de 15 de gener de 2015. Exp. 2014/869 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

Platja d’Aro i minorar-la a un import de 36.386,72 euros. 
Decret núm. 22 de 16 de gener de 2015. Exp. 2015/181 Autoritzar la gratificació per serveis 

estats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Marta Vallmajó i Garcia
corresponent a 13 hores en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 
Decret núm. 23 de 16 de gener de 2015. Exp. 2015/186 Autoritzar la gratificació per serveis 

raordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Imma Vilà i Vendrell
corresponent a 27 hores i mitja en horari diürn durant el quart trimestre de 2014. 
Decret núm. 24 de 22 de gener de 2015. Exp. 2015/277 Adherir-se a la pròrroga d’un any del contracte 
de subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió amb potència superior a 10 Kw de les 
dependències de la Diputació de Girona. 
Decret núm. 25 de 26 de gener de 2015. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa corresponent al pagament a 
justificar en concepte d’inscripció dels tècnics de l’Àrea de Protecció de la Salut Xavier del Acebo Peña, 
M. Pilar Castro Sot, Imma Vilà Vendrell, Laura Arjona López i Cristina Esparraguera Cla
Nacional de Legionel·la i Qualitat ambiental. 

ecret núm. 26 de 27 de gener de 2015. Exp. 2013/820 Prendre en consideració la successió del 
contractista Minimilks Creative Company SL a favor de l’empresa Minimilks, Marketing amb Branding SL 
en l’execució del contracte de serveis de comunicació gràfica, audiovisual i digital subscrit amb Dipsalut.
Decret núm. 27 de 27 de gener de 2015. Exp. 2015/399 Sol·licitar el certificat digital reconegut per 
l’Autoritat catalana de certificació per als empleats de la secció de contractació de l’Àrea de Gestió 

strativa i Econòmica de Dipsalut, Maria Puigdemont i Viñals i Sònia Mendez i Carrasco
pública Laura Arjona i López, Cristina Esparraguera i Cla, Toni Mulero i Punsí, Vanessa 

Sánchez i Lozano, Marta Vallmajor i Garcia i Imma Vilà i Vendrell. 
Decret núm. 28 de 28 de gener de 2015. Exp. 2014/1403 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 
Sant Aniol de Finestres i minorar-la a un import de 708,27 euros. 
Decret núm. 29 de 29 de gener de 2015. Exp. 2013/2201 Adherir-se a la pròrroga del contracte de 
prestació de serveis postals de la Diputació de Girona. 
Decret núm. 30 de 29 de gener de 2015. Exp. 2014/864 Modificar l’import de la subvenció p
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 
l’Ajuntament de Pals i minorar-la a un import de 7.910,31 euros. 
Decret núm. 31 de 29 de gener de 2015. Exp. 2014/1004 Modificar l’import de la subvenc
sense ànim de lucre per a  activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de 
Girona concedida a l’Associació de Diabètics de Catalunya i minorar-la a un import de 2.592,39 euros.
Decret núm. 32 de 29 de gener de 2015. Exp. 2014/1090 Modificar l’import de la subvenció per a 
activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona concedida a la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i minorar-la a un import de 1.214,61 euros. 

e 29 de gener de 2015. Exp. 2014/1302 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament 

la a un import de 888,91 euros. 
Decret núm. 34 de 30 de gener de 2015. Exp. 2014/1719 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i minorar-la a un import de 16.132,
Decret núm. 35 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/143 Adjudicar a l’empresa Editorial Empordà SLU el 
contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de control 
de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de plagues 
urbanes en format escrit i digital. 
Decret núm. 36 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/146 Adjudicar a l’empresa Comunicacions del 
Ripollès SL el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de 
protecció de control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de 
control de plagues urbanes en format escrit i digital. 
Decret núm. 37 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/160 Adjudicar a l’empresa Hermes Comunicacions 
SL el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 

es en el PuntAvui en format escrit i digital. 
Decret núm. 38 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/209 Adjudicar a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL 
el contracte de servei d’impressió i enquadernació del catàleg de formació per el primer semestre de 
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. Exp. 2014/869 Modificar l’import de la subvenció per a la 
la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2015/181 Autoritzar la gratificació per serveis 
de la treballadora Marta Vallmajó i Garcia 

. Exp. 2015/186 Autoritzar la gratificació per serveis 
la treballadora Imma Vilà i Vendrell 

a d’un any del contracte 
de subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió amb potència superior a 10 Kw de les 

. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa corresponent al pagament a 
Xavier del Acebo Peña, 

M. Pilar Castro Sot, Imma Vilà Vendrell, Laura Arjona López i Cristina Esparraguera Cla al VI Congrés 

. Exp. 2013/820 Prendre en consideració la successió del 
contractista Minimilks Creative Company SL a favor de l’empresa Minimilks, Marketing amb Branding SL 

audiovisual i digital subscrit amb Dipsalut. 
. Exp. 2015/399 Sol·licitar el certificat digital reconegut per 

l’Autoritat catalana de certificació per als empleats de la secció de contractació de l’Àrea de Gestió 
, Maria Puigdemont i Viñals i Sònia Mendez i Carrasco, i als 

pública Laura Arjona i López, Cristina Esparraguera i Cla, Toni Mulero i Punsí, Vanessa 

. Exp. 2014/1403 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament de 

se a la pròrroga del contracte de 

. Exp. 2014/864 Modificar l’import de la subvenció per a la 
realització de les actuacions a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a 

. Exp. 2014/1004 Modificar l’import de la subvenció per a entitats 
sense ànim de lucre per a  activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de 

la a un import de 2.592,39 euros. 
. Exp. 2014/1090 Modificar l’import de la subvenció per a 

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

. Exp. 2014/1302 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses bàsiques derivades de l’ús del consultori local concedida a l’Ajuntament 

. Exp. 2014/1719 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut 

la a un import de 16.132,45 euros. 
. Exp. 2015/143 Adjudicar a l’empresa Editorial Empordà SLU el 

contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de control 
stal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de plagues 

. Exp. 2015/146 Adjudicar a l’empresa Comunicacions del 
institucional sobre programes de 

protecció de control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de 

ar a l’empresa Hermes Comunicacions 
SL el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 

. Exp. 2015/209 Adjudicar a l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL 
el contracte de servei d’impressió i enquadernació del catàleg de formació per el primer semestre de 



 

Decret núm. 39 de 30 de gener de 2015
contracte de servei per la campanya publicitària de l’Àrea de Protecció de la Salut en format digital.
Decret núm. 40 de 30 de gener de 2015
SLU  el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 
plagues urbanes en format digital 
Decret núm. 41 de 30 de gener de 2015
SCP el contracte de servei de publicitat en espais de difusió radiofònica.
Decret núm. 42 de 30 de gener de 2015
senyora Raquel Coll i Serarols
per tal de front a les tasques que té encarregades.
Decret núm. 43 de 30 de gener de 2015
de servei dissenyar i desenvolupar el projecte de la llauna de rescat.
 
5. 2015/311 – Proposta de modificació del document tècnic de l’en càrrec marc de 
gestió als Consells Comarcal
dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itinerari s Saludables [LE 2015/18]
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de 
gener de 2015, va prendre
d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables del programa Pm01 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor dels 
Consells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 
amb l’aprovació de les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió.
 
De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del co
del corresponent edicte al 
de 2015. 
 
Per motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 
recomanacions per a la gestió del servei de l
servei regulades a l’article 3.1 de l’esmentat document, a petició del cap de l’Àrea de Polítiques 
i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, es considera convenient 
aprovar diverses modificacions que afectaran el document de característiques tècniques de 
l’encàrrec de gestió. 
 
En virtut d’aquests antecedents, 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió per a les 
dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió 
ordinària número 2015/01,
definitiu recollit en l’annex 1 d’aquest acord.
 
Segon. Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aqu
 
Tercer. Publicar extracte d’aquest acord al 
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i en el tau
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
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Decret núm. 39 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/143 Adjudicar a l’empresa Editorial Empordà SLU el 
contracte de servei per la campanya publicitària de l’Àrea de Protecció de la Salut en format digital.
Decret núm. 40 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/294 Adjudicar a l’empresa Intercomarcals Media 
SLU  el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 

lagues urbanes en format digital a Diari de Girona i a Regió 7. 
Decret núm. 41 de 30 de gener de 2015. Exp. 2015/310 Adjudicar a l’empresa Marcaprom Comunicació 
SCP el contracte de servei de publicitat en espais de difusió radiofònica. 

de gener de 2015. Exp. 2015/479 Concedir una prolongació de jornada a 
senyora Raquel Coll i Serarols del servei de subvencions de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 
per tal de front a les tasques que té encarregades. 

gener de 2015. Exp. 2015/482 Adjudicar a La universitat de Girona el contracte 
de servei dissenyar i desenvolupar el projecte de la llauna de rescat. 

Proposta de modificació del document tècnic de l’en càrrec marc de 
gestió als Consells Comarcal s de la demarcació de Girona del servei de dinamitz ació 
dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itinerari s Saludables [LE 2015/18]

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de 
gener de 2015, va prendre, per unanimitat i entre d’altres, l’acord d’aprovació del conveni marc 
d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables del programa Pm01 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor dels 

nsells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 
amb l’aprovació de les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió. 

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del co
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 32, de 15 de febrer 

er motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 
recomanacions per a la gestió del servei de l’article 3.2 de les obligacions per a la gestió del 
servei regulades a l’article 3.1 de l’esmentat document, a petició del cap de l’Àrea de Polítiques 
i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, es considera convenient 

erses modificacions que afectaran el document de característiques tècniques de 

En virtut d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Modificar les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió per a les 
dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió 
ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de gener de 2015, d’acord amb el redactat 
definitiu recollit en l’annex 1 d’aquest acord. 

Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.  

Publicar extracte d’aquest acord al Butlletí Oficial Provincial de Girona
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i en el tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu 

www.seu.cat/dipsalut). 
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. Exp. 2015/143 Adjudicar a l’empresa Editorial Empordà SLU el 
contracte de servei per la campanya publicitària de l’Àrea de Protecció de la Salut en format digital. 

94 Adjudicar a l’empresa Intercomarcals Media 
SLU  el contracte de servei per la campanya de publicitat institucional sobre programes de protecció de 
control de l’aigua de consum humà, de control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi i de control de 

. Exp. 2015/310 Adjudicar a l’empresa Marcaprom Comunicació 

. Exp. 2015/479 Concedir una prolongació de jornada a la 
del servei de subvencions de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 

. Exp. 2015/482 Adjudicar a La universitat de Girona el contracte 

Proposta de modificació del document tècnic de l’en càrrec marc de 
s de la demarcació de Girona del servei de dinamitz ació 

dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itinerari s Saludables [LE 2015/18]  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/01, que va tenir lloc el 27 de 
, per unanimitat i entre d’altres, l’acord d’aprovació del conveni marc 

d’encàrrec de la gestió del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables del programa Pm01 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, a favor dels 

nsells Comarcals de la demarcació de Girona, corresponent a l’any 2015, conjuntament 
 

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de 
l’esmentat acord del Consell Rector, es va fer pública l’aprovació del conveni marc per mitjà 

número 32, de 15 de febrer 

er motius d’execució del projecte, en el sentit de delimitar amb més claredat les 
’article 3.2 de les obligacions per a la gestió del 

servei regulades a l’article 3.1 de l’esmentat document, a petició del cap de l’Àrea de Polítiques 
i Promoció de la Salut de Dipsalut, com a àrea gestora de l’encàrrec, es considera convenient 

erses modificacions que afectaran el document de característiques tècniques de 

ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l’adopció del següent 

Modificar les característiques tècniques de l’encàrrec de gestió per a les 
dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió 

que va tenir lloc el 27 de gener de 2015, d’acord amb el redactat 

Facultar la Vicepresidència primera de Dipsalut per a la signatura de tots els 

Butlletí Oficial Provincial de Girona, de conformitat 
amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

tauler) ubicat a la seu 



 

 
Quart. Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona.
 
6. 2015/867 – Proposta de concessió d’una 
a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del  suplement setmanal de salut durant 
l’any 2015 [SAE 2015/5]  
 
Diari de Girona SA, amb CIF 
registre d’entrada número 15/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 
suport a la publicació durant l’any 2015 d’un suplement setmanal de salut a la capçalera “Diari 
de Girona”, per un import de 20.000,00 
 
El Diari de Girona és, en l’àmbit de l
les comarques gironines pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars de tirada i 
una difusió de més de 5.000 exemplars de promig. 
 
Dipsalut, en el seu interès per incidir directament en l
ciutadania, ha col·laborat durant quatre anys amb el Diari de Girona per a la publicació 
setmanal, cada dijous, del suplement de salut, i vol mantenir aquesta col·laboració que permet 
que informacions valuoses en 
general, en matèria de salut pública arribin àmpliament a la ciutadania de les comarques 
gironines. 
 
En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb la proposta de la Gerència, ateses les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/47900 
empreses Govern del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent:
 

Expedient
2015/867

Suport a la publicació del Suplement de Salut a Diari de Girona

Total pressupost
150.000,00 

 
Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén 
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model dispon
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, número de document, impor
factura, el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 
identificació de l’import i la seva procedència.
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Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona.

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública 
a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del  suplement setmanal de salut durant 

 

Diari de Girona SA, amb CIF A61135521, va sol·licitar, en data 5 de març de 2015, amb 
d’entrada número 15/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 

suport a la publicació durant l’any 2015 d’un suplement setmanal de salut a la capçalera “Diari 
de Girona”, per un import de 20.000,00 €. 

El Diari de Girona és, en l’àmbit de la premsa d’abast comarcal, la capçalera de referència de 
les comarques gironines pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars de tirada i 
una difusió de més de 5.000 exemplars de promig.  

Dipsalut, en el seu interès per incidir directament en la promoció dels hàbits saludables entre la 
ciutadania, ha col·laborat durant quatre anys amb el Diari de Girona per a la publicació 
setmanal, cada dijous, del suplement de salut, i vol mantenir aquesta col·laboració que permet 
que informacions valuoses en matèria de promoció de la salut i dels hàbits saludables i, en 
general, en matèria de salut pública arribin àmpliament a la ciutadania de les comarques 

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb la proposta de la Gerència, ateses les
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector

l’adopció del següent 

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/47900 - 
del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent:

Expedient  Beneficiari  
2015/867 Diari de Girona SA 

Objecte  
Suport a la publicació del Suplement de Salut a Diari de Girona

Subvenció  
Total pressupost % subvencionat 

150.000,00 € 13,33 % 

. 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 

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 segons model dispon
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, 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 seva procedència. 

Preacta CR 31/03/15 – Pàg. 6 

Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la demarcació de Girona. 

subvenció exclosa de concurrència pública 
a Diari de Girona SA pel suport a la publicació del  suplement setmanal de salut durant 

, va sol·licitar, en data 5 de març de 2015, amb 
d’entrada número 15/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 

suport a la publicació durant l’any 2015 d’un suplement setmanal de salut a la capçalera “Diari 

a premsa d’abast comarcal, la capçalera de referència de 
les comarques gironines pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars de tirada i 

a promoció dels hàbits saludables entre la 
ciutadania, ha col·laborat durant quatre anys amb el Diari de Girona per a la publicació 
setmanal, cada dijous, del suplement de salut, i vol mantenir aquesta col·laboració que permet 

matèria de promoció de la salut i dels hàbits saludables i, en 
general, en matèria de salut pública arribin àmpliament a la ciutadania de les comarques 

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb la proposta de la Gerència, ateses les 
l Consell Rector aprova, 

 Altres subvencions a 
del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció següent: 

NIF 
A61135521 

Suport a la publicació del Suplement de Salut a Diari de Girona 

Import concedit 
20.000,00 € 

. 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 

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 segons 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 

t, concepte i data d’emissió de la 
factura, el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 



 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
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 verifica
justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte subvencionat 
finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa 
subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La subvenció s’haurà de justificar 
dins el termini que finalitza el dia 31 de gener de 2016 
subvenció concedida.  
 
Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import
l’excés. 
 
Cinquè. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, Diari de Girona SA 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer
obligat a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà 
que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva comunicació.
 
Sisè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Diari de Girona relatius amb 
l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. En les 
comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb 
l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 
actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’o
convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar 
amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels impor
amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del 
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb 
la pròpia aportació, s’haguessin pogut s
 
Setè. En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables 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 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de
normativa concordant. 
 
Vuitè. Notificar aquesta resolució a Diari 
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Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
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 

El centre 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 atorgada. D’altra banda, es 

nt 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 

mini que finalitza el dia 31 de gener de 2016 com a data límit de justificació de la 

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

. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

ca i bon govern.  

En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, Diari de Girona SA 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No obstant això, si el beneficiari està 
obligat a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà 
que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva comunicació.

de publicitat, informació o difusió en general del Diari de Girona relatius amb 
l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. En les 

nicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb 
l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 
actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es 
convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar 
amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en relació 
amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del 
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb 
la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables 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 aquesta resolució a Diari de Girona SA. 

Preacta CR 31/03/15 – Pàg. 7 

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 

rà 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 atorgada. D’altra banda, es 

nt 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 

com a data límit de justificació de la 

Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne 

. El beneficiari d’aquesta subvenció es sotmet al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, Diari de Girona SA 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 

públiques. No obstant això, si el beneficiari està 
obligat a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà 
que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva comunicació. 

de publicitat, informació o difusió en general del Diari de Girona relatius amb 
l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. En les 

nicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb 
l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 

bjecte d’aquest acord es 
convidarà un representant de Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar 

ts parcials que, en relació 
amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del 
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb 

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

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 



 

7. 2015/401 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Ajuntament de 
Banyoles per al suport en el control de la població  de gavià argentat a les aigües de 
l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de  la presència de gavi
de les aigües de l’estany durant els anys 2015, 201 6 i 2017 [
 
L’Ajuntament de Banyoles, amb NIF 
amb registre d’entrada número 15/619, una subvenció exclosa de 
a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’estany de 
Banyoles i estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 
l’Estany. 
L’Organisme Autònom de Salut Pública d
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments necessaris i del 
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 
àmbits de la protecció i de la promoció de la salut.
 
Vist l’informe del centre gestor de la subvenció, de data 26 de febrer de 2015
del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de data 20 de març de 2015, vista la fiscalització 
realitzada segons la Instrucció de Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
data 20 de maig de 2014 i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix, el Consell Rector 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i L’Ajuntament de Banyoles, amb 
CIF núm. P1701600G, per a dur a terme 
les aigües de l’estany de Banyoles i fer un estudi de la relació de la pr
qualitat de les aigües de l’Estany
 
Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació ec
mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:
 

Exercici 
pressupost  

Base 
subvencionable

2015 27.000,00 
2016 27.000,00 
2017 27.000,00 
Total 81.000,00 

 
Tercer. Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta mil euros (60.000,00 euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció del 
pressupost de Dipsalut. 
 
Quart. Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol document 
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer
incidència en la justificació de la subvenció.
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles.
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Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Ajuntament de 
Banyoles per al suport en el control de la població  de gavià argentat a les aigües de 
l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de  la presència de gavi
de les aigües de l’estany durant els anys 2015, 201 6 i 2017 [SAE 2015/3

L’Ajuntament de Banyoles, amb NIF P1701600G, va sol·licitar, en data 26 de gener de 2015, 
amb registre d’entrada número 15/619, una subvenció exclosa de concurrència pública per dur 
a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’estany de 
Banyoles i estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i proveeix als 
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments necessaris i del 
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 

ció i de la promoció de la salut. 

Vist l’informe del centre gestor de la subvenció, de data 26 de febrer de 2015
del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de data 20 de març de 2015, vista la fiscalització 

trucció de Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
data 20 de maig de 2014 i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 

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

Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i L’Ajuntament de Banyoles, amb 
per a dur a terme mesures de control de la població de gavià argentat a 

les aigües de l’estany de Banyoles i fer un estudi de la relació de la presència de gavians en la 
qualitat de les aigües de l’Estany durant els anys 2015, 2016 i 2017.  

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació ec
mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:

Base 
subvencionable  

Import 
atorgat 

% Base 
subvenc.  

Data màxima de 
justificació

27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2015
27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2016
27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2017
81.000,00 € 60.000,00 € 74,07 % 

Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta mil euros (60.000,00 euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció del 

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

Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles. 
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Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Ajuntament de 
Banyoles per al suport en el control de la població  de gavià argentat a les aigües de 
l’Estany de Banyoles i en l’estudi de la relació de  la presència de gavi ans en la qualitat 

SAE 2015/3] 

, va sol·licitar, en data 26 de gener de 2015, 
concurrència pública per dur 

a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’estany de 
Banyoles i estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 

e la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i proveeix als 
ajuntaments que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels instruments necessaris i del 
suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar les competències municipals en els 

Vist l’informe del centre gestor de la subvenció, de data 26 de febrer de 2015, d’acord l’informe 
del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de data 20 de març de 2015, vista la fiscalització 

trucció de Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
data 20 de maig de 2014 i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 

Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i L’Ajuntament de Banyoles, amb 
mesures de control de la població de gavià argentat a 

esència de gavians en la 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de seixanta 
mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent: 

Data màxima de 
justificació  

15 de desembre de 2015  
15 de desembre de 2016  
15 de desembre de 2017  

 

Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta mil euros (60.000,00 euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció del 

Facultar el vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol document 
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la modificació dels 

per resoldre qualsevol 



 

8. 2015/874 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Associació de 
Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte “Somriures a l’hosp ital” [SAE 
2015/6] 
 
L’Associació de Pallassos Xaropclown, amb CIF 
febrer de 2015, amb registre d’entrada número 15/1360, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al projecte “Somriures a l’hospital” pels anys 2015 i 2016, per un 
import de 40.000,00 euros.
 
Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalita
instruments necessaris per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada 
en el benestar mental i social.
 
El projecte que presenta l’Associació de Pallassos XaropClown encaixa en les polítiques de 
l’àrea – Estils de vida- per tal de fomentar la salut en tots els àmbits perquè utilitza la capacitat 
curativa del riure per ajudar els nens i joves hospitalitzats a combatre l’estrès de les situacions 
en què es puguin trobar en l’àmbit hospitalari. Està demostrat l
l'humor, i concretament del riure, per a la salut mental i física i també per a afrontar amb més 
coratge les situacions difícils.
 
El centre gestor de la subvenció, en data 10 de març de 2015, emet un informe pel qual 
proposa resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès 
públic, mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros 
anuals. 
 
En virtut de tot l’anterior, vist l’informe del Cap de la Sec
20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 
mitjançant l’aprovació d’un conveni,
Control Intern aprovada pel Ple de
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre 
Xaropclown, amb CIF G17882564,
un import de quaranta mil euros (40.000,00 euros), repartits en dos anualitats, i que suposa un 
74,21 % del pressupost presentat
anys 2015 i 2016 i es farà efectiva de la manera següent:
 
Anualitat  Import 

atorgat  

2015 20.000,00
2016 20.000,00
Total  40.000,00

 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/48901 Convenis ONL Promoció del pressupost de Dipsalut.
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Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Associació de 
per al finançament del projecte “Somriures a l’hosp ital” [SAE 

L’Associació de Pallassos Xaropclown, amb CIF G17882564, va sol·licitar, en data 19 de 
febrer de 2015, amb registre d’entrada número 15/1360, una subvenció exclosa de 

ica per al projecte “Somriures a l’hospital” pels anys 2015 i 2016, per un 
import de 40.000,00 euros. 

Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut amb la finalitat de dotar les entitats dels 
instruments necessaris per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada 
en el benestar mental i social. 

El projecte que presenta l’Associació de Pallassos XaropClown encaixa en les polítiques de 
per tal de fomentar la salut en tots els àmbits perquè utilitza la capacitat 

curativa del riure per ajudar els nens i joves hospitalitzats a combatre l’estrès de les situacions 
en què es puguin trobar en l’àmbit hospitalari. Està demostrat l’efecte beneficiós del sentit de 
l'humor, i concretament del riure, per a la salut mental i física i també per a afrontar amb més 
coratge les situacions difícils. 

El centre gestor de la subvenció, en data 10 de març de 2015, emet un informe pel qual 
sa resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès 

públic, mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros 

En virtut de tot l’anterior, vist l’informe del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de data 
20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 
mitjançant l’aprovació d’un conveni, vista la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i ateses 
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

l’adopció del següent 

. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Associació de Pallassos 
G17882564, pel finançament del projecte  “Somriures a l’hospital”, per 

un import de quaranta mil euros (40.000,00 euros), repartits en dos anualitats, i que suposa un 
74,21 % del pressupost presentat (53.900,00 euros). Aquesta actuació està prevista per als 
anys 2015 i 2016 i es farà efectiva de la manera següent: 

 
Pressupost 

anual 
% del 

pressupost 
anual 

Data de justificació

20.000,00 26.950,00 74,21 % 30 de desembre de 
20.000,00 26.950,00 74,21 % 30 de desembre de 2016
40.000,00 53.900,00 74,21 % 

. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/48901 Convenis ONL Promoció del pressupost de Dipsalut.
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Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a mb l’Associació de 
per al finançament del projecte “Somriures a l’hosp ital” [SAE 

va sol·licitar, en data 19 de 
febrer de 2015, amb registre d’entrada número 15/1360, una subvenció exclosa de 

ica per al projecte “Somriures a l’hospital” pels anys 2015 i 2016, per un 

Dipsalut per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut realitza i fomenta 
t de dotar les entitats dels 

instruments necessaris per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de vida fonamentada 

El projecte que presenta l’Associació de Pallassos XaropClown encaixa en les polítiques de 
per tal de fomentar la salut en tots els àmbits perquè utilitza la capacitat 

curativa del riure per ajudar els nens i joves hospitalitzats a combatre l’estrès de les situacions 
’efecte beneficiós del sentit de 

l'humor, i concretament del riure, per a la salut mental i física i també per a afrontar amb més 

El centre gestor de la subvenció, en data 10 de març de 2015, emet un informe pel qual 
sa resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès 

públic, mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros 

ció Jurídica i Administrativa, de data 
20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 

vista la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i ateses 

atribueix, el Consell Rector 

Dipsalut i l’Associació de Pallassos 
pel finançament del projecte  “Somriures a l’hospital”, per 

un import de quaranta mil euros (40.000,00 euros), repartits en dos anualitats, i que suposa un 
(53.900,00 euros). Aquesta actuació està prevista per als 

Data de justificació  

30 de desembre de 2015 
30 de desembre de 2016 

 

. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 4/3110/48901 Convenis ONL Promoció del pressupost de Dipsalut. 



 

Tercer. Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol document 
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer p
incidència resultant de la comprovació de la justificació de la subvenció.
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Associació de Pallassos Xaropclown.
 
9. 2015/888 – Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració 
l’Estany per al finançament del manteniment de la x arxa d’itineraris de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles [SAE 2015/8]
 
El Consorci de l’Estany, amb CIF 
registre d’entrada número 1
“Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles” per a l’any 2015 i 
2016, per un import de 20.000,00 euros anuals.
 
Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administ
de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la demarcació de Girona i que, 
entre les seves competències, comprèn la promoció i protecció de la salut.
 
El centre gestor de la subvenció, en data
resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès públic, 
mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros anuals.
 
En virtut d’aquests antecedents, vist l’informe del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 
data 20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 
mitjançant l’aprovació d’un conveni, vista la fiscalització realitzada sego
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i ateses 
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i el Consorci de l’Estany, amb CIF 
P1700051D, pel finançament del “Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany 
de Banyoles”, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 e
anualitats, i que suposa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 euros). Aquesta 
actuació està prevista per als anys 2015 i 2016 i es farà efectiva de la manera següent:
 

Anualitat Import atorgat

2015 20.000,00
2016 20.000,00
Total  40.000,00

 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/46700 
pressupost de Dipsalut. 
 
Tercer. Facultar el vicepresident primer per a la signatura de
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer per resoldre qualsevol 
incidència resultant de la compro
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Facultar al vicepresident primer per a la signatura del Conveni i de qualsevol document 
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer p
incidència resultant de la comprovació de la justificació de la subvenció. 

. Notificar aquest acord a l’Associació de Pallassos Xaropclown. 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb
l’Estany per al finançament del manteniment de la x arxa d’itineraris de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles [SAE 2015/8]  

El Consorci de l’Estany, amb CIF P1700051D, va sol·licitar, en data 26 de febrer de 2015, amb 
registre d’entrada número 15/1482, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 
“Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles” per a l’any 2015 i 
2016, per un import de 20.000,00 euros anuals. 

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, comprèn la promoció i protecció de la salut.

El centre gestor de la subvenció, en data 4 de març de 2015, emet un informe pel qual proposa 
resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès públic, 
mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros anuals.

’aquests antecedents, vist l’informe del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 
data 20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 
mitjançant l’aprovació d’un conveni, vista la fiscalització realitzada sego
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i ateses 
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

l’adopció del següent 

. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i el Consorci de l’Estany, amb CIF 
pel finançament del “Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany 

de Banyoles”, per un import de quaranta mil euros (40.000,00 euros), repartits en dos 
anualitats, i que suposa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 euros). Aquesta 
actuació està prevista per als anys 2015 i 2016 i es farà efectiva de la manera següent:

Import atorgat  Pressupost anual 
% del 

pressup. 
anual 

Data de justificació

20.000,00 26.808,00 74,60 % 16 de novembre de 2015
20.000,00 26.808,00 74,60 % 16 de novembre de 2016
40.000,00 53.616,00 74,60% 

. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/46700 Programa de foment consorcis Promoció

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

amb el Consorci de 
l’Estany per al finançament del manteniment de la x arxa d’itineraris de l’entorn de 

va sol·licitar, en data 26 de febrer de 2015, amb 
5/1482, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 

“Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles” per a l’any 2015 i 

ratiu 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, comprèn la promoció i protecció de la salut. 

4 de març de 2015, emet un informe pel qual proposa 
resoldre favorablement la concessió de la subvenció, atès que l’activitat és d’interès públic, 
mitjançant un conveni per les anualitats 2015 i 2016 i per un import de 20.000,00 euros anuals. 

’aquests antecedents, vist l’informe del Cap de la Secció Jurídica i Administrativa, de 
data 20 de març de 2015, d’acord amb el qual es proposa resoldre la sol·licitud de subvenció 
mitjançant l’aprovació d’un conveni, vista la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i ateses 

atribueix, el Consell Rector 

. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i el Consorci de l’Estany, amb CIF 
pel finançament del “Manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany 

uros), repartits en dos 
anualitats, i que suposa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 euros). Aquesta 
actuació està prevista per als anys 2015 i 2016 i es farà efectiva de la manera següent: 

Data de justificació  

16 de novembre de 2015 
16 de novembre de 2016 

 

. Autoritzar i comprometre la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €) amb càrrec a 
Programa de foment consorcis Promoció del 

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



 

 
Quart. Notificar aquest acord al Consorci de l’Estany.

 
 

10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tra mesa de la convocatòria
 
No n’hi ha. 
 
11. Torn obert de paraules
 
No hi ha més 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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. Notificar aquest acord al Consorci de l’Estany. 

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

Torn obert de paraules  

No hi ha més intervencions. 

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

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

Jordi Batllori i Nouvilas  



Annex 5.1 
 
DOCUMENT DE CARACTER
SERVEI DE DINAMITZAC
D’ITINERARIS SALUDAB
GIRONA 

1. Objecte de l’encàrrec de gestió
 
La voluntat de Dipsalut és donar continuïtat a les dinamitzacions i accions de dinamització 
comunitària que es venen desenvolupant en els darrers anys, tant en els Parcs Urbans de 
Salut com en els Itineraris S
d’aquests equipaments cedits per Dipsalut.
Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut, ofereix sessions d’activitat física moderada 
dirigides per professionals especialitzats que
equipaments, vol ajudar a reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones i així incrementar el control sobre la seva salut.
 
A més, el servei de dinamització es complementa amb la realització d’un procés de 
mobilització comunitària per promoure l’ús d’aquests equipaments entre la població i fomentar 
la participació a les activitats realitzades als Parcs i als Itineraris.

 
De forma coordinada amb el programa PAFES, de la Generalitat de Catalunya, els Parcs i les 
Xarxes són dispositius recomanats per les respectives àrees bàsiques de salut per a la 
realització d’activitat física moderada.
conjuntes. 
 
El servei es desenvoluparà sota la direcció y coordinació de l’Àrea de Polítiques i Promoció de 
la Salut de Dipsalut. L’execució d’aquest encàrrec es desenvoluparà durant un any a partir de 
la signatura del conveni. 
 
El Consell Comarcal del _____________ gestionarà el servei que deriva de l’objecte d’aquest 
conveni. El servei es podrà externalitzar, sempre i quan, el procediment d’adjudicació del 
contracte es faci sota la supervisió de Dipsalut.

1.1 Objectius del programa
 
Els objectius del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables són:

 
• Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici 

físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida 
quotidiana. 

• Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu 
grau de motivació respecte a l’activitat física.

• Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables 
esdevinguin una experiència 
equipaments de forma regular.

• Incorporar el treball per enfortir les habilitats per al desenvolupament de les capacitats 
dels individus i de les comunitats.

• Donar eines (coneixements, habilitats i a
sentit a la vida. 

• Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables.
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DOCUMENT DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ENCÀRREC DE GEST
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXE
D’ITINERARIS SALUDAB LES ALS CONSELLS COM ARCALS DE LA DEMARCA

1. Objecte de l’encàrrec de gestió  

La voluntat de Dipsalut és donar continuïtat a les dinamitzacions i accions de dinamització 
comunitària que es venen desenvolupant en els darrers anys, tant en els Parcs Urbans de 
Salut com en els Itineraris Saludables i que sol·liciten els ajuntaments del territori que disposen 
d’aquests equipaments cedits per Dipsalut. 
Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut, ofereix sessions d’activitat física moderada 
dirigides per professionals especialitzats que, a més de donar pautes per a un ús correcte dels 
equipaments, vol ajudar a reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones i així incrementar el control sobre la seva salut.

servei de dinamització es complementa amb la realització d’un procés de 
mobilització comunitària per promoure l’ús d’aquests equipaments entre la població i fomentar 
la participació a les activitats realitzades als Parcs i als Itineraris. 

coordinada amb el programa PAFES, de la Generalitat de Catalunya, els Parcs i les 
Xarxes són dispositius recomanats per les respectives àrees bàsiques de salut per a la 
realització d’activitat física moderada. I per tant, ocasionalment es realitzaran activ

El servei es desenvoluparà sota la direcció y coordinació de l’Àrea de Polítiques i Promoció de 
la Salut de Dipsalut. L’execució d’aquest encàrrec es desenvoluparà durant un any a partir de 

 

el _____________ gestionarà el servei que deriva de l’objecte d’aquest 
conveni. El servei es podrà externalitzar, sempre i quan, el procediment d’adjudicació del 
contracte es faci sota la supervisió de Dipsalut. 

bjectius del programa  

l Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables són:

Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici 
físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida 

Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu 
grau de motivació respecte a l’activitat física. 
Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables 
esdevinguin una experiència satisfactòria per als usuaris i que aquests utilitzin els 
equipaments de forma regular. 
Incorporar el treball per enfortir les habilitats per al desenvolupament de les capacitats 
dels individus i de les comunitats. 
Donar eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar 

Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables. 
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E L’ENCÀRREC DE GEST IÓ DEL 
DE SALUT I LES XARXE S 

ARCALS DE LA DEMARCA CIÓ DE 

La voluntat de Dipsalut és donar continuïtat a les dinamitzacions i accions de dinamització 
comunitària que es venen desenvolupant en els darrers anys, tant en els Parcs Urbans de 

aludables i que sol·liciten els ajuntaments del territori que disposen 

Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut, ofereix sessions d’activitat física moderada 
, a més de donar pautes per a un ús correcte dels 

equipaments, vol ajudar a reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones i així incrementar el control sobre la seva salut. 

servei de dinamització es complementa amb la realització d’un procés de 
mobilització comunitària per promoure l’ús d’aquests equipaments entre la població i fomentar 

coordinada amb el programa PAFES, de la Generalitat de Catalunya, els Parcs i les 
Xarxes són dispositius recomanats per les respectives àrees bàsiques de salut per a la 

I per tant, ocasionalment es realitzaran activitats 

El servei es desenvoluparà sota la direcció y coordinació de l’Àrea de Polítiques i Promoció de 
la Salut de Dipsalut. L’execució d’aquest encàrrec es desenvoluparà durant un any a partir de 

el _____________ gestionarà el servei que deriva de l’objecte d’aquest 
conveni. El servei es podrà externalitzar, sempre i quan, el procediment d’adjudicació del 

l Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables són: 

Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici 
físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida 

Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu 

Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables 
satisfactòria per als usuaris i que aquests utilitzin els 

Incorporar el treball per enfortir les habilitats per al desenvolupament de les capacitats 

ctituds) a les persones per gestionar i donar 

Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i a les 



• Formar els professionals d’atenció primària per promoure que es recomani l
d’exercici físic en els Parcs de Salut i les Xarxes d’Itineraris.

2. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables

 
El Consell Comarcal haurà de prestar el servei de mobilització comunitària i dinamitz
Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables durant el període de vigència de l’encàrrec de 
gestió amb els professionals necessaris. El Consell Comarcal adaptarà el funcionament a les 
directrius que estableixi Dipsalut i respectarà sempre el
pactades. 

2.1 Mobilització comunitària
 
S’entén com a mobilització comunitària el conjunt d’accions orientades a coordinar els 
diferents agents del territori per tal de crear sinergies positives al voltant dels equipamen
promoguts pel Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables i així incrementar 
l’assistència de participants.
 
El servei de mobilització comunitària es podrà realitzar de dilluns a dissabte, en horari de matí i 
tarda/nit. 
 
La mobilització comunitària es centrarà en la identificació, mobilització i coordinació dels actius 
del territori, i inclourà:  

 
• Prospecció del territori i detecció dels equipaments, serveis, entitats, activitats i líders 

socials, és a dir, disseny del mapa d’agents socials del municipi. És necessari aprofitar 
els recursos existents i valorar les sinergies que poden enriquir el proj

• Identificació dels punts de trobada informals de la població, els líders socials y els 
grups de població organitzats.

• Si en un municipi es considera que no és possible realitzar un procés de dinamització 
comunitària es planificarà l’estratègia més a

• Les dinamitzacions hauran d’estar incloses dins la xarxa d’accions que es realitzin en 
el territori i que treballin per objectius similars.

2.2 Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de le s Xarxes d’Itineraris 

S’entén com a dinamització el conjunt d’activitats realitzades als Parcs Urbans de Salut i a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables encaminades a, d’una banda, promoure l’activitat física 
moderada i, de l’altra, reforçar les relacions socials, 
capacitats individuals de les persones (apoderament) per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida (sentit de la coherència, SOC), i així incrementar el control sobre la seva salut.
 
El nombre de dinamitzacion
Comarcal en funció de les sol·licituds que presentin els diferents ajuntaments.
 
La dinamització ha de respectar el següents punts:

 
• La durada de les dinamitzacions és d’una hora.
• La freqüència, les 

amb cada municipi i amb la supervisió de Dipsalut.
• Si durant l’execució del servei de dinamització es detecta la necessitat de modificar la 

freqüència de les dinamitzacions, aquesta modifi
• El servei de dinamització es realitzarà preferentment de dilluns a divendres, en horari 

de matí i tarda, no obstant això, un 25% de les sessions es podran realitzar en cap de 
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Formar els professionals d’atenció primària per promoure que es recomani l
d’exercici físic en els Parcs de Salut i les Xarxes d’Itineraris. 

2. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables

El Consell Comarcal haurà de prestar el servei de mobilització comunitària i dinamitz
Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables durant el període de vigència de l’encàrrec de 
gestió amb els professionals necessaris. El Consell Comarcal adaptarà el funcionament a les 
directrius que estableixi Dipsalut i respectarà sempre el nombre de sessions de dinamització 

2.1 Mobilització comunitària  

S’entén com a mobilització comunitària el conjunt d’accions orientades a coordinar els 
diferents agents del territori per tal de crear sinergies positives al voltant dels equipamen
promoguts pel Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables i així incrementar 
l’assistència de participants. 

El servei de mobilització comunitària es podrà realitzar de dilluns a dissabte, en horari de matí i 

munitària es centrarà en la identificació, mobilització i coordinació dels actius 

Prospecció del territori i detecció dels equipaments, serveis, entitats, activitats i líders 
socials, és a dir, disseny del mapa d’agents socials del municipi. És necessari aprofitar 
els recursos existents i valorar les sinergies que poden enriquir el proj
Identificació dels punts de trobada informals de la població, els líders socials y els 
grups de població organitzats. 
Si en un municipi es considera que no és possible realitzar un procés de dinamització 
comunitària es planificarà l’estratègia més adequada al municipi, d’acord amb Dipsalut.
Les dinamitzacions hauran d’estar incloses dins la xarxa d’accions que es realitzin en 
el territori i que treballin per objectius similars. 

2.2 Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de le s Xarxes d’Itineraris 

S’entén com a dinamització el conjunt d’activitats realitzades als Parcs Urbans de Salut i a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables encaminades a, d’una banda, promoure l’activitat física 
moderada i, de l’altra, reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones (apoderament) per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida (sentit de la coherència, SOC), i així incrementar el control sobre la seva salut.

El nombre de dinamitzacions que s’hauran de realitzar es comunicarà a cada Consell 
Comarcal en funció de les sol·licituds que presentin els diferents ajuntaments.

La dinamització ha de respectar el següents punts: 

La durada de les dinamitzacions és d’una hora. 
La freqüència, les dates i els horaris de les sessions de dinamització s’han de pactar 
amb cada municipi i amb la supervisió de Dipsalut. 
Si durant l’execució del servei de dinamització es detecta la necessitat de modificar la 
freqüència de les dinamitzacions, aquesta modificació l’haurà d’autoritzar Dipsalut.
El servei de dinamització es realitzarà preferentment de dilluns a divendres, en horari 
de matí i tarda, no obstant això, un 25% de les sessions es podran realitzar en cap de 
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Formar els professionals d’atenció primària per promoure que es recomani la pràctica 

2. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables 

El Consell Comarcal haurà de prestar el servei de mobilització comunitària i dinamització dels 
Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables durant el període de vigència de l’encàrrec de 
gestió amb els professionals necessaris. El Consell Comarcal adaptarà el funcionament a les 

nombre de sessions de dinamització 

S’entén com a mobilització comunitària el conjunt d’accions orientades a coordinar els 
diferents agents del territori per tal de crear sinergies positives al voltant dels equipaments 
promoguts pel Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables i així incrementar 

El servei de mobilització comunitària es podrà realitzar de dilluns a dissabte, en horari de matí i 

munitària es centrarà en la identificació, mobilització i coordinació dels actius 

Prospecció del territori i detecció dels equipaments, serveis, entitats, activitats i líders 
socials, és a dir, disseny del mapa d’agents socials del municipi. És necessari aprofitar 
els recursos existents i valorar les sinergies que poden enriquir el projecte.  
Identificació dels punts de trobada informals de la població, els líders socials y els 

Si en un municipi es considera que no és possible realitzar un procés de dinamització 
dequada al municipi, d’acord amb Dipsalut. 

Les dinamitzacions hauran d’estar incloses dins la xarxa d’accions que es realitzin en 

2.2 Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de le s Xarxes d’Itineraris Saludables 

S’entén com a dinamització el conjunt d’activitats realitzades als Parcs Urbans de Salut i a les 
Xarxes d’Itineraris Saludables encaminades a, d’una banda, promoure l’activitat física 

enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones (apoderament) per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida (sentit de la coherència, SOC), i així incrementar el control sobre la seva salut. 

s que s’hauran de realitzar es comunicarà a cada Consell 
Comarcal en funció de les sol·licituds que presentin els diferents ajuntaments. 

dates i els horaris de les sessions de dinamització s’han de pactar 

Si durant l’execució del servei de dinamització es detecta la necessitat de modificar la 
cació l’haurà d’autoritzar Dipsalut. 

El servei de dinamització es realitzarà preferentment de dilluns a divendres, en horari 
de matí i tarda, no obstant això, un 25% de les sessions es podran realitzar en cap de 



setmana o festiu per tal d’afavorir la màxim
vincular la dinamització a esdeveniments importants que es realitzin als municipis.

 
Es recomana evitar les hores del dia amb condicions climatològiques més adverses.

 
- Durant els mesos d’estiu (de juny a setembre)

entre les 12.00 i les 17.00 h.
- Durant els mesos d’hivern (de desembre a febrer) és preferible evitar les hores més 

fredes i amb menys llum solar.

2.3 Cancel·lació de les activitats

El Consell Comarcal ha de valorar 
pactades amb cada Ajuntament per causes climatològiques. La cancel·lació es realitzarà 
segons la predicció meteorològica municipal a 8 dies vista, publicada pel Servei Meteorològic 
de Catalunya amb 3 dies d’antelació a la data pactada (www.meteocat.cat). Si la probabilitat 
de precipitacions és alta o molt alta s’anul·larà la sessió i es pactarà amb l’Ajuntament una 
nova data en el termini més breu possible.
 
Si finalment la dinamització s’hagués de sus
no caldrà tornar a programar la sessió.

2.4 Material de marxandatge

El marxandatge es repartirà al finalitzar les sessions de dinamització. Caldrà preveure amb 
temps suficient la reposició del material per ga
l’haurà de sol·licitar a Dipsalut i l’Organisme li proporcionarà.
El Consell Comarcal ha d’emmagatzemar, gestionar i distribuir l’estoc de marxandatge que 
Dipsalut li proporcioni. Aquest material podrà varia

3. Recursos humans 

El Consell Comarcal gestionarà els recursos humans necessaris per oferir la màxima qualitat 
del servei i es tindrà cura de l’estabilitat dels equips i la qualitat de les relacions generades 
amb els usuaris. En el cas de contractar personal per l’execució del servei caldrà incloure un 
representant de Dipsalut dins el tribunal de selecció.
En tots els casos, es prioritzarà que els professionals contractats siguin el més propers 
possibles al territori on es desenvolupa el servei.

3.1 Obligacions per a la gestió del servei

Les característiques geogràfiques i demogràfiques del territori no permeten establir criteris 
homogenis a totes les comarques assegurin el bon funcionament del servei i alhora permetin 
promoure un equip de dinamitzadors estables. De totes maneres, Dipsalut posa a la vostra 
disposició unes recomanacions que pensem poden ajudar a la millora de la gestió del servei.
 
En primer lloc, s’estableix que el sou mínim que ha de percebre el personal d
objecte d’aquest conveni és el corresponent a coordinador de projectes i animador 
sociocultural, segons el lloc de treball i les funcions que desenvolupi i que s’estableixen a les 
taules salarials del Conveni col·lectiu de treball per al s
de Catalunya vigent en el moment de la contractació.
 
A aquest criteri cal adjuntar que des de Dipsalut
un dinamitzador pot abastar entre 15 i 19 Parcs de Salut 
organització del territori aquest nombre pot variar
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setmana o festiu per tal d’afavorir la màxima concurrència a les sessions o per tal de 
vincular la dinamització a esdeveniments importants que es realitzin als municipis.

Es recomana evitar les hores del dia amb condicions climatològiques més adverses.

Durant els mesos d’estiu (de juny a setembre) és preferible evitar realitzar sessions 
entre les 12.00 i les 17.00 h. 
Durant els mesos d’hivern (de desembre a febrer) és preferible evitar les hores més 
fredes i amb menys llum solar. 

2.3 Cancel·lació de les activitats  

El Consell Comarcal ha de valorar el risc de cancel·lació de les sessions de dinamització 
pactades amb cada Ajuntament per causes climatològiques. La cancel·lació es realitzarà 
segons la predicció meteorològica municipal a 8 dies vista, publicada pel Servei Meteorològic 

dies d’antelació a la data pactada (www.meteocat.cat). Si la probabilitat 
de precipitacions és alta o molt alta s’anul·larà la sessió i es pactarà amb l’Ajuntament una 
nova data en el termini més breu possible. 

Si finalment la dinamització s’hagués de suspendre per causes climatològiques no previstes, 
no caldrà tornar a programar la sessió. 

2.4 Material de marxandatge  

El marxandatge es repartirà al finalitzar les sessions de dinamització. Caldrà preveure amb 
temps suficient la reposició del material per garantir-ne la disponibilitat. El Consell Comarcal 
l’haurà de sol·licitar a Dipsalut i l’Organisme li proporcionarà. 
El Consell Comarcal ha d’emmagatzemar, gestionar i distribuir l’estoc de marxandatge que 
Dipsalut li proporcioni. Aquest material podrà variar durant l’execució del contracte. 

El Consell Comarcal gestionarà els recursos humans necessaris per oferir la màxima qualitat 
del servei i es tindrà cura de l’estabilitat dels equips i la qualitat de les relacions generades 

aris. En el cas de contractar personal per l’execució del servei caldrà incloure un 
representant de Dipsalut dins el tribunal de selecció. 
En tots els casos, es prioritzarà que els professionals contractats siguin el més propers 

s desenvolupa el servei. 

3.1 Obligacions per a la gestió del servei  

Les característiques geogràfiques i demogràfiques del territori no permeten establir criteris 
homogenis a totes les comarques assegurin el bon funcionament del servei i alhora permetin 

moure un equip de dinamitzadors estables. De totes maneres, Dipsalut posa a la vostra 
disposició unes recomanacions que pensem poden ajudar a la millora de la gestió del servei.

En primer lloc, s’estableix que el sou mínim que ha de percebre el personal d
objecte d’aquest conveni és el corresponent a coordinador de projectes i animador 
sociocultural, segons el lloc de treball i les funcions que desenvolupi i que s’estableixen a les 
taules salarials del Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural 
de Catalunya vigent en el moment de la contractació. 

A aquest criteri cal adjuntar que des de Dipsalut considerem que per a una jornada completa 
un dinamitzador pot abastar entre 15 i 19 Parcs de Salut - depenent de les característiques i 
organització del territori aquest nombre pot variar-, tenint en compte que la dinamització es 
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a concurrència a les sessions o per tal de 
vincular la dinamització a esdeveniments importants que es realitzin als municipis. 

Es recomana evitar les hores del dia amb condicions climatològiques més adverses. 

és preferible evitar realitzar sessions 

Durant els mesos d’hivern (de desembre a febrer) és preferible evitar les hores més 

el risc de cancel·lació de les sessions de dinamització 
pactades amb cada Ajuntament per causes climatològiques. La cancel·lació es realitzarà 
segons la predicció meteorològica municipal a 8 dies vista, publicada pel Servei Meteorològic 

dies d’antelació a la data pactada (www.meteocat.cat). Si la probabilitat 
de precipitacions és alta o molt alta s’anul·larà la sessió i es pactarà amb l’Ajuntament una 

pendre per causes climatològiques no previstes, 

El marxandatge es repartirà al finalitzar les sessions de dinamització. Caldrà preveure amb 
ne la disponibilitat. El Consell Comarcal 

El Consell Comarcal ha d’emmagatzemar, gestionar i distribuir l’estoc de marxandatge que 
r durant l’execució del contracte.  

El Consell Comarcal gestionarà els recursos humans necessaris per oferir la màxima qualitat 
del servei i es tindrà cura de l’estabilitat dels equips i la qualitat de les relacions generades 

aris. En el cas de contractar personal per l’execució del servei caldrà incloure un 

En tots els casos, es prioritzarà que els professionals contractats siguin el més propers 

Les característiques geogràfiques i demogràfiques del territori no permeten establir criteris 
homogenis a totes les comarques assegurin el bon funcionament del servei i alhora permetin 

moure un equip de dinamitzadors estables. De totes maneres, Dipsalut posa a la vostra 
disposició unes recomanacions que pensem poden ajudar a la millora de la gestió del servei. 

En primer lloc, s’estableix que el sou mínim que ha de percebre el personal dedicat al servei 
objecte d’aquest conveni és el corresponent a coordinador de projectes i animador 
sociocultural, segons el lloc de treball i les funcions que desenvolupi i que s’estableixen a les 

ector del lleure educatiu i sociocultural 

considerem que per a una jornada completa 
depenent de les característiques i 

, tenint en compte que la dinamització es 



complementa amb la mobili
desplaçaments i el temps de preparació de la sessió.

3.2 Recomanacions per a la gestió del servei

 
Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de la 
jornada laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 30% 
de dedicació exclusiva a aquestes tasques.
 
A continuació us presentem les dues propostes recomanades 
alhora de fer front a la gestió
que corresponen a cada una de les figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador 
del servei i dinamitzador).
 

a) Gestió directa del servei
 
Si l’objecte d’aquest conveni és gestionat d
destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització i el 30% restant 
destinar-lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic responsable de la 
coordinació del conveni que tindria 
intern i coordinador del servei de dinamització que es descriuen més endavant.
 

 

Percentatge del pressupost 
que s’hi destina 

Tasques descrites en aquest 
document 

Correspondència mínima amb 
les taules salarials del 
Conveni del lleure 

 
b) Externalització del servei

 
Si el Consell Comarcal decideix externalitzar el servei, es recomana que el preu de la licitació 
no sigui inferior al 90% de l’import del conveni. I aquest, el Consell Comarcal, ha d’assignar un 
tècnic responsable que assumeixi les tasques de 
Alhora, ha de garantir que l’empresa licitadora mantingui els sous mínims proposats en aquest 
document. 
 
No obstant això, si l’agent al que s’externalitza el servei assumeix les funcions de coordinació 
interna (per exemple en el cas de consells esportius) es recomana que el preu sigui el 100% 
del conveni. 
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complementa amb la mobilització comunitària, les reunions i jornades corresponents, els 
desplaçaments i el temps de preparació de la sessió. 

3.2 Recomanacions per a la gestió del servei  

Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de la 
a laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 30% 

de dedicació exclusiva a aquestes tasques. 

A continuació us presentem les dues propostes recomanades –gestió directa i externalització
alhora de fer front a la gestió del servei. En aquest mateix apartat podreu trobar les tasques 
que corresponen a cada una de les figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador 
del servei i dinamitzador). 

Gestió directa del servei  

Si l’objecte d’aquest conveni és gestionat directament pel Consell Comarcal es recomana 
destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització i el 30% restant 

lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic responsable de la 
coordinació del conveni que tindria assignades les tasques corresponents a les de coordinador 
intern i coordinador del servei de dinamització que es descriuen més endavant.

Tasques de coordinació Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària

Percentatge del pressupost 
30% 70% 

Tasques descrites en aquest - Coordinador intern del Consell 
Comarcal 
- Coordinador del servei 

Equip de dinamitzadors

Correspondència mínima amb 
les taules salarials del Grup 1 Grup 2 

del servei  

Si el Consell Comarcal decideix externalitzar el servei, es recomana que el preu de la licitació 
no sigui inferior al 90% de l’import del conveni. I aquest, el Consell Comarcal, ha d’assignar un 
tècnic responsable que assumeixi les tasques de coordinador intern del Consell Comarcal. 
Alhora, ha de garantir que l’empresa licitadora mantingui els sous mínims proposats en aquest 

No obstant això, si l’agent al que s’externalitza el servei assumeix les funcions de coordinació 
exemple en el cas de consells esportius) es recomana que el preu sigui el 100% 
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tzació comunitària, les reunions i jornades corresponents, els 

Pel que fa a la coordinació del servei, Dipsalut recomana que no es superi el 50% de la 
a laboral del tècnic de coordinació i, de totes maneres, aconsellem una mitjana del 30% 

gestió directa i externalització- 
del servei. En aquest mateix apartat podreu trobar les tasques 

que corresponen a cada una de les figures que s’hi nombren (coordinador intern, coordinador 

irectament pel Consell Comarcal es recomana 
destinar, com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització i el 30% restant 

lo a la coordinació. De manera que, es designaria un tècnic responsable de la 
assignades les tasques corresponents a les de coordinador 

intern i coordinador del servei de dinamització que es descriuen més endavant. 

Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària  

Equip de dinamitzadors 

Si el Consell Comarcal decideix externalitzar el servei, es recomana que el preu de la licitació 
no sigui inferior al 90% de l’import del conveni. I aquest, el Consell Comarcal, ha d’assignar un 

coordinador intern del Consell Comarcal. 
Alhora, ha de garantir que l’empresa licitadora mantingui els sous mínims proposats en aquest 

No obstant això, si l’agent al que s’externalitza el servei assumeix les funcions de coordinació 
exemple en el cas de consells esportius) es recomana que el preu sigui el 100% 



 

 

Percentatge del pressupost 
que s’hi destina 

Tasques descrites en
aquest document 

Correspondència mínima 
amb les taules salarials del 
Conveni del lleure 

3.3. Descripció de les tasques

3.3.1. Coordinació interna del 

El coordinador serà la persona de contacte del Consell Comarcal amb Dipsalut. Ha de vetllar 
pel correcte desenvolupament del servei i té encomanades les tasques següents:
 

• Respondre a les consultes dels diferents ciutadans i professionals 
característiques del projecte o derivar la consulta en cas que sigui necessari.

• Assistir a totes les reunions que es requereixin per l’execució del servei. 
• Vetllar per la correcta elaboració dels informes de cada una de les sessions a la

plataforma de recollida de dades SIMSAP.  
• Presentar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 

dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe.
• Promoure i difondre el Programa de Parcs Urbans i Xarxes d
• Buscar sinèrgies i complicitats amb els diferents departaments del Consell Comarcal 

que tinguin relació directa o indirecta amb el servei.
• Traspassar la informació de nivell comarcal a la Comissió de Seguiment i a Dipsalut.

3.4 Coordinació del servei de dinamització 

El coordinador serà el responsable del desenvolupament de la programació del servei i 
persona de contacte amb el responsable del Consell Comarcal i amb Dipsalut. Aquest 
professional haurà de dedicar tot el temps necessa
 
Les seves tasques principalment són:
 

• Realitzar i impulsar el desenvolupament i seguiment del projecte que ha d’incloure la 
coordinació del desenvolupament de la programació anual de dinamitzacions d’acord 
amb els ajuntaments i amb Dipsalut. 

• Elaborar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 
dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe.

• Coordinar l’equip de dinamitzadors comunitaris i vetllar pel correct
dinamitzadors, uniformitat, puntualitat...

• Vetllar pel desenvolupament de les accions de dinamització comunitària, que han de 
permetre la major participació possible en les sessions de dinamització.

• Planificar estratègies d’adaptabilita
municipis que configuren la comarca

• Assistir a totes les reunions que es requereixin per a l’execució del servei. 
• Controlar l’estoc de marxandatge i proposar
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Tasques de coordinació Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària

Percentatge del pressupost 
10% 20% 70% 

Tasques descrites en  
Coordinador 
intern del 
Consell 
Comarcal 

Coordinador del 
servei Equip de dinamitzadors

Correspondència mínima 
amb les taules salarials del  Grup 1 Grup 2 

3.3. Descripció de les tasques  

3.3.1. Coordinació interna del Consell Comarcal 

El coordinador serà la persona de contacte del Consell Comarcal amb Dipsalut. Ha de vetllar 
pel correcte desenvolupament del servei i té encomanades les tasques següents:

Respondre a les consultes dels diferents ciutadans i professionals 
característiques del projecte o derivar la consulta en cas que sigui necessari.
Assistir a totes les reunions que es requereixin per l’execució del servei. 
Vetllar per la correcta elaboració dels informes de cada una de les sessions a la
plataforma de recollida de dades SIMSAP.   
Presentar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 
dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe. 
Promoure i difondre el Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris saludables. 
Buscar sinèrgies i complicitats amb els diferents departaments del Consell Comarcal 
que tinguin relació directa o indirecta amb el servei. 
Traspassar la informació de nivell comarcal a la Comissió de Seguiment i a Dipsalut.

del servei de dinamització  

El coordinador serà el responsable del desenvolupament de la programació del servei i 
persona de contacte amb el responsable del Consell Comarcal i amb Dipsalut. Aquest 
professional haurà de dedicar tot el temps necessari per a la realització de les seves tasques. 

Les seves tasques principalment són: 

Realitzar i impulsar el desenvolupament i seguiment del projecte que ha d’incloure la 
coordinació del desenvolupament de la programació anual de dinamitzacions d’acord 

b els ajuntaments i amb Dipsalut.  
Elaborar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 
dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe. 
Coordinar l’equip de dinamitzadors comunitaris i vetllar pel correct
dinamitzadors, uniformitat, puntualitat... 
Vetllar pel desenvolupament de les accions de dinamització comunitària, que han de 
permetre la major participació possible en les sessions de dinamització.
Planificar estratègies d’adaptabilitat del servei a les característiques pròpies dels 
municipis que configuren la comarca 
Assistir a totes les reunions que es requereixin per a l’execució del servei. 
Controlar l’estoc de marxandatge i proposar-ne la reposició. 
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Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària  

Equip de dinamitzadors 

 

El coordinador serà la persona de contacte del Consell Comarcal amb Dipsalut. Ha de vetllar 
pel correcte desenvolupament del servei i té encomanades les tasques següents: 

Respondre a les consultes dels diferents ciutadans i professionals amb relació a les 
característiques del projecte o derivar la consulta en cas que sigui necessari. 
Assistir a totes les reunions que es requereixin per l’execució del servei.  
Vetllar per la correcta elaboració dels informes de cada una de les sessions a la 

Presentar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 

’Itineraris saludables.  
Buscar sinèrgies i complicitats amb els diferents departaments del Consell Comarcal 

Traspassar la informació de nivell comarcal a la Comissió de Seguiment i a Dipsalut. 

El coordinador serà el responsable del desenvolupament de la programació del servei i 
persona de contacte amb el responsable del Consell Comarcal i amb Dipsalut. Aquest 

ri per a la realització de les seves tasques.  

Realitzar i impulsar el desenvolupament i seguiment del projecte que ha d’incloure la 
coordinació del desenvolupament de la programació anual de dinamitzacions d’acord 

Elaborar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 

Coordinar l’equip de dinamitzadors comunitaris i vetllar pel correcte funcionament dels 

Vetllar pel desenvolupament de les accions de dinamització comunitària, que han de 
permetre la major participació possible en les sessions de dinamització. 

t del servei a les característiques pròpies dels 

Assistir a totes les reunions que es requereixin per a l’execució del servei.  



El coordinador realitzarà les seves funcions amb la supervisió del tècnic responsable del 
Consell Comarcal del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. 
Dipsalut podrà demanar un canvi en els coordinadors (intern del Consell Comarcal i/o 
servei) si considera que el perfil no s’ajusta o no compleix rigorosament les seves tasques. 

3.5 Un equip de dinamitzadors 

Els dinamitzadors han d’estar capacitats per realitzar tant el servei de dinamització dels 
equipaments com el servei de mobilit
persona amb habilitats comunicatives i altament relacional. A més, les sessions de 
dinamització estan obertes a tota la població. Per aquest motiu serà necessari que el 
dinamitzador sigui capaç d’ad
 
S’haurà de contractar el nombre de dinamitzadors necessaris per a poder cobrir el servei 
atenent a les necessitats de la comarca. Cal procurar la continuïtat de l’equip de dinamitzadors 
garantint un nombre mínim de dinamitzacions i un sou d’acord amb la tasca que realitza, amb 
l’objectiu d’estabilitzar els vincles entre els dinamitzadors i les persones assistents a les 
dinamitzacions. 
 
Serà responsabilitat del Consell Comarcal el compliment de la normativ
laboral, d’assistència social, de seguretat i d’higiene en el treball i en tot allò que faci referència 
a la prevenció de riscos laborals.
 
Les suplències i substitucions en cas de malaltia o absència aniran a càrrec del Consell 
Comarcal i en cap cas podran alterar els calendaris pactats de dinamitzacions.
 
Les tasques que hauran de realitzar els dinamitzadors de l’equip són, entre altres:

 
• Desenvolupar les sessions de dinamització de l’activitat física al Parc Urbà de Salut. 

Les sessions de dinamització tindran una durada mínima d’una hora. El dinamitzador 
haurà d’arribar al Parc Urbà de Salut o al punt de trobada concretat 5 minuts abans de 
l’inici de la sessió per tal de rebre de forma correcta als participants.

• Col·laborar en les acci
participació possible en les dinamitzacions que es realitzin.

• Controlar l’assistència de participació a les sessions i elaborar els informes de cada 
una de les sessions a la plataforma de recolli
com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, edat i sexe, incidències, 
funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat. Caldrà entrar l’informe al SIMSAP 
com a màxim 7 dies desprès de la realització de la ses

• Assistir a les reunions de treball convocades per Dipsalut, així com, a jornades o altres 
col·laboracions que es requereixin.

• Seguir el pla de formació que establirà Dipsalut
obligatorietat d’haver realitzat amb aprofitament el Curs per a dinamitzadors dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables i el Curs de per a l’ús del DEA (de 3 hores) 
que es desenvolupen en el marc del 
formació que el Consell Comarcal consideri pertinent per tal de millorar el servei.

• Tenir cura del material de marxandatge i lliurar
al finalitzar les sessions seguint les indica
de les fases del projecte.

 
Dipsalut podrà demanar la substitució dels treballadors assignats al servei quan consideri que 
el perfil no s’ajusta a les funcions encomanades en aquest conveni.
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El coordinador realitzarà les seves funcions amb la supervisió del tècnic responsable del 
Consell Comarcal del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. 
Dipsalut podrà demanar un canvi en els coordinadors (intern del Consell Comarcal i/o 
servei) si considera que el perfil no s’ajusta o no compleix rigorosament les seves tasques. 

3.5 Un equip de dinamitzadors  

Els dinamitzadors han d’estar capacitats per realitzar tant el servei de dinamització dels 
equipaments com el servei de mobilització comunitària. Per tant, el perfil ha de ser el d’una 
persona amb habilitats comunicatives i altament relacional. A més, les sessions de 
dinamització estan obertes a tota la població. Per aquest motiu serà necessari que el 
dinamitzador sigui capaç d’adaptar la sessió a les característiques dels grups. 

S’haurà de contractar el nombre de dinamitzadors necessaris per a poder cobrir el servei 
atenent a les necessitats de la comarca. Cal procurar la continuïtat de l’equip de dinamitzadors 

re mínim de dinamitzacions i un sou d’acord amb la tasca que realitza, amb 
l’objectiu d’estabilitzar els vincles entre els dinamitzadors i les persones assistents a les 

Serà responsabilitat del Consell Comarcal el compliment de la normativ
laboral, d’assistència social, de seguretat i d’higiene en el treball i en tot allò que faci referència 
a la prevenció de riscos laborals. 

Les suplències i substitucions en cas de malaltia o absència aniran a càrrec del Consell 
l i en cap cas podran alterar els calendaris pactats de dinamitzacions.

Les tasques que hauran de realitzar els dinamitzadors de l’equip són, entre altres:

Desenvolupar les sessions de dinamització de l’activitat física al Parc Urbà de Salut. 
s de dinamització tindran una durada mínima d’una hora. El dinamitzador 

haurà d’arribar al Parc Urbà de Salut o al punt de trobada concretat 5 minuts abans de 
l’inici de la sessió per tal de rebre de forma correcta als participants.
Col·laborar en les accions de dinamització comunitària que han de permetre la major 
participació possible en les dinamitzacions que es realitzin. 
Controlar l’assistència de participació a les sessions i elaborar els informes de cada 
una de les sessions a la plataforma de recollida de dades SIMSAP. Aquest informe 
com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, edat i sexe, incidències, 
funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat. Caldrà entrar l’informe al SIMSAP 
com a màxim 7 dies desprès de la realització de la sessió de dinamització.
Assistir a les reunions de treball convocades per Dipsalut, així com, a jornades o altres 
col·laboracions que es requereixin. 
Seguir el pla de formació que establirà Dipsalut, que inclourà, en tots els casos, la 
obligatorietat d’haver realitzat amb aprofitament el Curs per a dinamitzadors dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables i el Curs de per a l’ús del DEA (de 3 hores) 
que es desenvolupen en el marc del Programa de formació. A més, de realitzar la 
formació que el Consell Comarcal consideri pertinent per tal de millorar el servei.
Tenir cura del material de marxandatge i lliurar-lo als usuaris nous dels Parcs Urbans 
al finalitzar les sessions seguint les indicacions marcades per Dipsalut en cadascuna 
de les fases del projecte. 

Dipsalut podrà demanar la substitució dels treballadors assignats al servei quan consideri que 
el perfil no s’ajusta a les funcions encomanades en aquest conveni. 
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El coordinador realitzarà les seves funcions amb la supervisió del tècnic responsable del 
Consell Comarcal del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables.  
Dipsalut podrà demanar un canvi en els coordinadors (intern del Consell Comarcal i/o des 
servei) si considera que el perfil no s’ajusta o no compleix rigorosament les seves tasques.  

Els dinamitzadors han d’estar capacitats per realitzar tant el servei de dinamització dels 
zació comunitària. Per tant, el perfil ha de ser el d’una 

persona amb habilitats comunicatives i altament relacional. A més, les sessions de 
dinamització estan obertes a tota la població. Per aquest motiu serà necessari que el 

aptar la sessió a les característiques dels grups.  

S’haurà de contractar el nombre de dinamitzadors necessaris per a poder cobrir el servei 
atenent a les necessitats de la comarca. Cal procurar la continuïtat de l’equip de dinamitzadors 

re mínim de dinamitzacions i un sou d’acord amb la tasca que realitza, amb 
l’objectiu d’estabilitzar els vincles entre els dinamitzadors i les persones assistents a les 

Serà responsabilitat del Consell Comarcal el compliment de la normativa vigent en matèria 
laboral, d’assistència social, de seguretat i d’higiene en el treball i en tot allò que faci referència 

Les suplències i substitucions en cas de malaltia o absència aniran a càrrec del Consell 
l i en cap cas podran alterar els calendaris pactats de dinamitzacions. 

Les tasques que hauran de realitzar els dinamitzadors de l’equip són, entre altres: 

Desenvolupar les sessions de dinamització de l’activitat física al Parc Urbà de Salut. 
s de dinamització tindran una durada mínima d’una hora. El dinamitzador 

haurà d’arribar al Parc Urbà de Salut o al punt de trobada concretat 5 minuts abans de 
l’inici de la sessió per tal de rebre de forma correcta als participants. 

ons de dinamització comunitària que han de permetre la major 

Controlar l’assistència de participació a les sessions i elaborar els informes de cada 
da de dades SIMSAP. Aquest informe 

com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, edat i sexe, incidències, 
funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat. Caldrà entrar l’informe al SIMSAP 

sió de dinamització. 
Assistir a les reunions de treball convocades per Dipsalut, així com, a jornades o altres 

, que inclourà, en tots els casos, la 
obligatorietat d’haver realitzat amb aprofitament el Curs per a dinamitzadors dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables i el Curs de per a l’ús del DEA (de 3 hores) 

. A més, de realitzar la 
formació que el Consell Comarcal consideri pertinent per tal de millorar el servei. 

lo als usuaris nous dels Parcs Urbans 
cions marcades per Dipsalut en cadascuna 

Dipsalut podrà demanar la substitució dels treballadors assignats al servei quan consideri que 



4. Planificació i coordi nació: comissió de seguiment comarcal

Per tal de garantir una comunicació fluïda entre els diferents agents implicats en el territori cal 
establir un òrgan de coordinació, la Comissió de Seguiment Comarcal, que té com a missió la 
millora contínua del serve
 
La Comissió estarà coordinada per Dipsalut i estarà formada per tots els agents encarregats 
de la gestió del servei. Puntualment hi poden participar professionals externs que donaran 
suport al programa de formació impulsat per Dipsalut.
 
La Comissió de Seguiment Comarcal es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de 
Dipsalut. Preferentment, es realitzarà una sessió semestral que podrà convocar Dipsalut d’ofici 
o a petició del Consell Comarcal.
 
Les funcions que ha de desenvolupar la Comiss

 
• Establiment d'estratègies de treball a l’entorn dels Parcs Urbans i les Xarxes 

d’Itineraris Saludables que han de permetre la millora contínua i la innovació.
• Planificació i disseny d'eines de treball que ajudin 

diària al Parc Urbà de Salut.
• Establiment d’un pla de formació continua vinculada al Pm01 que permeti la millora en 

la qualitat del servei.
• Intercanvi d'experiències amb la voluntat de reflexionar al voltant del Progra

Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables, la figura del dinamitzador i 
l’augment de la salut i el benestar de la població beneficiària del servei. Ja sigui a 
través de jornades, reunions informals o altres plataformes de comunicació que
puguin establir entre tots els agents de la demarcació.

• Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec de 
gestió. 

5. Seguiment i supervisió 

Dipsalut s’encarregarà de les funcions de seguiment i supervisió del servei. Pe
es designarà un responsable tècnic que ha de posar en coneixement del Consell Comarcal les 
deficiències, anomalies o incidències detectades. 
Aquest seguiment tindrà la missió de comprovar que l’objecte de l’encàrrec de gestió s’està 
efectuant seguint els pactes del conveni marc. Si s’adverteixen incidències en el servei 
Dipsalut ho comunicarà al Consell Comarcal que haurà de prendre mesures per esmenar les 
incidències detectades.  

6. Sistema de gestió de la informació: SIMSAP

Dipsalut ha desenvolupat el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP). El 
Consell Comarcal haurà d’introduir en aquest sistema tota la informació que es generi de les 
seves actuacions, amb els formats i continguts que s’hi trobin descrits.
Dipsalut formarà i capacitarà el personal encarregat de realitzar aquesta tasca per tal que 
introdueixi tota la informació que generin les seves actuacions.

7. Avaluació del servei i avaluació del Pm01

Per tal d’avaluar la correcta execució de l’objecte de l’encàrr
Consell Comarcal presenti la documentació següent:
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nació: comissió de seguiment comarcal  

Per tal de garantir una comunicació fluïda entre els diferents agents implicats en el territori cal 
establir un òrgan de coordinació, la Comissió de Seguiment Comarcal, que té com a missió la 
millora contínua del servei. 

La Comissió estarà coordinada per Dipsalut i estarà formada per tots els agents encarregats 
de la gestió del servei. Puntualment hi poden participar professionals externs que donaran 
suport al programa de formació impulsat per Dipsalut. 

Seguiment Comarcal es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de 
Dipsalut. Preferentment, es realitzarà una sessió semestral que podrà convocar Dipsalut d’ofici 
o a petició del Consell Comarcal. 

Les funcions que ha de desenvolupar la Comissió de Seguiment Comarcal són les següents:

Establiment d'estratègies de treball a l’entorn dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables que han de permetre la millora contínua i la innovació.
Planificació i disseny d'eines de treball que ajudin als dinamitzadors en la seva pràctica 
diària al Parc Urbà de Salut. 
Establiment d’un pla de formació continua vinculada al Pm01 que permeti la millora en 
la qualitat del servei. 
Intercanvi d'experiències amb la voluntat de reflexionar al voltant del Progra
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables, la figura del dinamitzador i 
l’augment de la salut i el benestar de la població beneficiària del servei. Ja sigui a 
través de jornades, reunions informals o altres plataformes de comunicació que
puguin establir entre tots els agents de la demarcació. 
Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec de 

5. Seguiment i supervisió  

Dipsalut s’encarregarà de les funcions de seguiment i supervisió del servei. Pe
es designarà un responsable tècnic que ha de posar en coneixement del Consell Comarcal les 
deficiències, anomalies o incidències detectades.  
Aquest seguiment tindrà la missió de comprovar que l’objecte de l’encàrrec de gestió s’està 

ant seguint els pactes del conveni marc. Si s’adverteixen incidències en el servei 
Dipsalut ho comunicarà al Consell Comarcal que haurà de prendre mesures per esmenar les 

6. Sistema de gestió de la informació: SIMSAP  

ha desenvolupat el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP). El 
Consell Comarcal haurà d’introduir en aquest sistema tota la informació que es generi de les 
seves actuacions, amb els formats i continguts que s’hi trobin descrits. 

formarà i capacitarà el personal encarregat de realitzar aquesta tasca per tal que 
introdueixi tota la informació que generin les seves actuacions. 

7. Avaluació del servei i avaluació del Pm01  

Per tal d’avaluar la correcta execució de l’objecte de l’encàrrec de gestió serà necessari que el 
Consell Comarcal presenti la documentació següent: 
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Per tal de garantir una comunicació fluïda entre els diferents agents implicats en el territori cal 
establir un òrgan de coordinació, la Comissió de Seguiment Comarcal, que té com a missió la 

La Comissió estarà coordinada per Dipsalut i estarà formada per tots els agents encarregats 
de la gestió del servei. Puntualment hi poden participar professionals externs que donaran 

Seguiment Comarcal es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de 
Dipsalut. Preferentment, es realitzarà una sessió semestral que podrà convocar Dipsalut d’ofici 

ió de Seguiment Comarcal són les següents: 

Establiment d'estratègies de treball a l’entorn dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables que han de permetre la millora contínua i la innovació. 

als dinamitzadors en la seva pràctica 

Establiment d’un pla de formació continua vinculada al Pm01 que permeti la millora en 

Intercanvi d'experiències amb la voluntat de reflexionar al voltant del Programa de 
Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables, la figura del dinamitzador i 
l’augment de la salut i el benestar de la població beneficiària del servei. Ja sigui a 
través de jornades, reunions informals o altres plataformes de comunicació que es 

Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec de 

Dipsalut s’encarregarà de les funcions de seguiment i supervisió del servei. Per aquesta tasca 
es designarà un responsable tècnic que ha de posar en coneixement del Consell Comarcal les 

Aquest seguiment tindrà la missió de comprovar que l’objecte de l’encàrrec de gestió s’està 
ant seguint els pactes del conveni marc. Si s’adverteixen incidències en el servei 

Dipsalut ho comunicarà al Consell Comarcal que haurà de prendre mesures per esmenar les 

ha desenvolupat el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP). El 
Consell Comarcal haurà d’introduir en aquest sistema tota la informació que es generi de les 

formarà i capacitarà el personal encarregat de realitzar aquesta tasca per tal que 

ec de gestió serà necessari que el 



• Informes de cada una de les sessions que s’introduiran a la plataforma de recollida de 
dades SIMSAP. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, 
edat i sexe, incidències, funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat. 

• Informe semestral i final del servei de mobilització comunitària per a la promoció del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. Aquest informe com a 
mínim ha d’incloure el mapa d’agents, un resum de les reunions i actuacions 
realitzades, les conclusions extretes del procés i les dates de les sessions de 
dinamització pactades. 

• Informe semestral i final del servei de dinamització als diferents municipis de la 
demarcació. Que inclourà els professionals implicats, les accions que s’han 
desenvolupat a cada un dels municipis i la participació a les sessions, així com 
aquelles consideracions i particularitats que es considera que aportin informació 
rellevant.   

 
Dipsalut podrà facilitar els models d’informe al Consell Comarcal.
 
Dipsalut ha dissenyat un sistema d’avaluació de tot el programa. El Consell Comarcal es 
compromet a seguir aquest model d’avaluació i a implicar
dades, dins de les hores assignades al projecte.
 
Amb l’encàrrec de gestió, Dipsalut i el Consell Comarcal pactaran els objectius a assolir a cada 
municipi segons el model d’avaluació dissenyat.

8. Difusió i imatge corporativa

En qualsevol acte de publicitat, informació
d’aquest encàrrec de gestió, es farà constar que és un projecte de Dipsalut amb la 
col·laboració del Consell Comarcal.
 
El Consell Comarcal es coordinarà amb Dipsalut pels actes i accions derivades del pr
també per garantir que la imatge gràfica del projecte i de tota la documentació que es generi 
en el marc d’aquesta contractació, a més, incorpori de forma preferent el logotip de Dipsalut. 
Dipsalut facilitarà la imatge corporativa als consells com
 
El Consell Comarcal té la obligació de fer difusió de les sessions de dinamització i del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a través dels mitjans de 
comunicació propis de l’entitat (web i publicacions). Alhora, es compromet 
informació del servei als ajuntaments perquè en facin la comunicació que creguin més 
convenient. 
 
En el cas d’externalització
preservació de la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors municipals i la 
bona imatge de l’organisme.

9. Comunicacions 

Les comunicacions que es facin sobre el p
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables hauran d’estar autoritzades per Dipsalut. A més, en 
el cas de comunicacions als òrgans del Consell Comarcal s’haurà de convidar Dipsalut a 
participar-hi.  
 
Són també obligacions del Consell Comarcal les següents:
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Informes de cada una de les sessions que s’introduiran a la plataforma de recollida de 
dades SIMSAP. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, 
edat i sexe, incidències, funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat. 
Informe semestral i final del servei de mobilització comunitària per a la promoció del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. Aquest informe com a 

d’incloure el mapa d’agents, un resum de les reunions i actuacions 
realitzades, les conclusions extretes del procés i les dates de les sessions de 
dinamització pactades.  
Informe semestral i final del servei de dinamització als diferents municipis de la 
emarcació. Que inclourà els professionals implicats, les accions que s’han 

desenvolupat a cada un dels municipis i la participació a les sessions, així com 
aquelles consideracions i particularitats que es considera que aportin informació 

alut podrà facilitar els models d’informe al Consell Comarcal. 

Dipsalut ha dissenyat un sistema d’avaluació de tot el programa. El Consell Comarcal es 
compromet a seguir aquest model d’avaluació i a implicar-se en la recollida i selecció de 

les hores assignades al projecte. 

Amb l’encàrrec de gestió, Dipsalut i el Consell Comarcal pactaran els objectius a assolir a cada 
municipi segons el model d’avaluació dissenyat. 

8. Difusió i imatge corporativa  

En qualsevol acte de publicitat, informació o difusió del Consell Comarcal relatiu a l’objecte 
d’aquest encàrrec de gestió, es farà constar que és un projecte de Dipsalut amb la 
col·laboració del Consell Comarcal. 

El Consell Comarcal es coordinarà amb Dipsalut pels actes i accions derivades del pr
també per garantir que la imatge gràfica del projecte i de tota la documentació que es generi 
en el marc d’aquesta contractació, a més, incorpori de forma preferent el logotip de Dipsalut. 
Dipsalut facilitarà la imatge corporativa als consells comarcals. 

El Consell Comarcal té la obligació de fer difusió de les sessions de dinamització i del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a través dels mitjans de 
comunicació propis de l’entitat (web i publicacions). Alhora, es compromet 
informació del servei als ajuntaments perquè en facin la comunicació que creguin més 

En el cas d’externalització del servei s’haurà de vetllar per la imatge gràfica del projecte, per la 
preservació de la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors municipals i la 
bona imatge de l’organisme. 

Les comunicacions que es facin sobre el programa o el servei de dinamització dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables hauran d’estar autoritzades per Dipsalut. A més, en 
el cas de comunicacions als òrgans del Consell Comarcal s’haurà de convidar Dipsalut a 

obligacions del Consell Comarcal les següents: 
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Informes de cada una de les sessions que s’introduiran a la plataforma de recollida de 
dades SIMSAP. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el nombre de participants, 
edat i sexe, incidències, funcionament de la sessió i el marxandatge facilitat.  
Informe semestral i final del servei de mobilització comunitària per a la promoció del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. Aquest informe com a 

d’incloure el mapa d’agents, un resum de les reunions i actuacions 
realitzades, les conclusions extretes del procés i les dates de les sessions de 

Informe semestral i final del servei de dinamització als diferents municipis de la 
emarcació. Que inclourà els professionals implicats, les accions que s’han 

desenvolupat a cada un dels municipis i la participació a les sessions, així com 
aquelles consideracions i particularitats que es considera que aportin informació 

Dipsalut ha dissenyat un sistema d’avaluació de tot el programa. El Consell Comarcal es 
se en la recollida i selecció de 

Amb l’encàrrec de gestió, Dipsalut i el Consell Comarcal pactaran els objectius a assolir a cada 

o difusió del Consell Comarcal relatiu a l’objecte 
d’aquest encàrrec de gestió, es farà constar que és un projecte de Dipsalut amb la 

El Consell Comarcal es coordinarà amb Dipsalut pels actes i accions derivades del programa i 
també per garantir que la imatge gràfica del projecte i de tota la documentació que es generi 
en el marc d’aquesta contractació, a més, incorpori de forma preferent el logotip de Dipsalut. 

El Consell Comarcal té la obligació de fer difusió de les sessions de dinamització i del 
Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a través dels mitjans de 
comunicació propis de l’entitat (web i publicacions). Alhora, es compromet a distribuir 
informació del servei als ajuntaments perquè en facin la comunicació que creguin més 

del servei s’haurà de vetllar per la imatge gràfica del projecte, per la 
preservació de la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors municipals i la 

rograma o el servei de dinamització dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables hauran d’estar autoritzades per Dipsalut. A més, en 
el cas de comunicacions als òrgans del Consell Comarcal s’haurà de convidar Dipsalut a 



• Els professionals destinats a l’execució del servei han d’emprar preferentment el català 
en les seves relacions amb Dipsalut. Així mateix, el Consell Comarcal haurà de lliurar 
tota la documentació tècnica re

• El Consell Comarcal destinarà a l’execució del contracte els mitjans i el personal que 
resultin adients per assegurar que es podrà atendre als usuaris, almenys, en català. A 
aquest efecte, el personal que s’haurà de com
amb els ajuntaments, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 
desenvolupar els serveis de manera fluida i adequada en llengua catalana.

10. Liquidació econòmica i nivell d’execució

El nivell d’execució de l’encàrrec de gestió determinarà la liquidació econòmica de la següent 
manera: 

 
• Es pagarà el 100% de l’import si el Consell Comarcal arriba al 85% d’execució de les 

dinamitzacions, sempre i quan, es justifiqui motivadament el motiu pel qual no s’ha 
efectuat el 15% restant.

• Si el Consell Comarcal no pogués arribar a un percentatge d’execució del 85%, el 
pagament es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament 
realitzades. 

 
En qualsevol cas, si el Consell Comarcal no realitza el mínim de 20 di
per Xarxa, haurà de realitzar un informe justificatiu que haurà de comptar amb el vistiplau de 
Dipsalut i de l’Ajuntament afectat.

10.1 Càlcul del nivell d’execució

 
El nivell d’execució de les dinamitzacions pactades és el següen
 

10.2 Càlcul del prorrateig

 
Si el Consell Comarcal no arribés al 85% del nivell d’execució de les dinamitzacions, s’utilitzarà 
la següent fórmula de càlcul:
 

Valor total del conveni

Nombre de sessions de l'encàrrec 
de gestió
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Els professionals destinats a l’execució del servei han d’emprar preferentment el català 
en les seves relacions amb Dipsalut. Així mateix, el Consell Comarcal haurà de lliurar 
tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana.
El Consell Comarcal destinarà a l’execució del contracte els mitjans i el personal que 
resultin adients per assegurar que es podrà atendre als usuaris, almenys, en català. A 
aquest efecte, el personal que s’haurà de comunicar directament amb els usuaris i 
amb els ajuntaments, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 
desenvolupar els serveis de manera fluida i adequada en llengua catalana.

10. Liquidació econòmica i nivell d’execució  

l’encàrrec de gestió determinarà la liquidació econòmica de la següent 

Es pagarà el 100% de l’import si el Consell Comarcal arriba al 85% d’execució de les 
dinamitzacions, sempre i quan, es justifiqui motivadament el motiu pel qual no s’ha 

t el 15% restant. 
Si el Consell Comarcal no pogués arribar a un percentatge d’execució del 85%, el 
pagament es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament 

En qualsevol cas, si el Consell Comarcal no realitza el mínim de 20 dinamitzacions per Parc i 6 
per Xarxa, haurà de realitzar un informe justificatiu que haurà de comptar amb el vistiplau de 
Dipsalut i de l’Ajuntament afectat. 

10.1 Càlcul del nivell d’execució  

El nivell d’execució de les dinamitzacions pactades és el següent percentatge:

 

10.2 Càlcul del prorrateig  

Si el Consell Comarcal no arribés al 85% del nivell d’execució de les dinamitzacions, s’utilitzarà 
la següent fórmula de càlcul: 

Nombre de sessions realitzades i 
entrades correctament a SIMSAP

Nombre de sessions de l'encàrrec 
de gestió

x 100

Valor total del conveni

Nombre de sessions de l'encàrrec 
x Nombre de sessions realitzades
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Els professionals destinats a l’execució del servei han d’emprar preferentment el català 
en les seves relacions amb Dipsalut. Així mateix, el Consell Comarcal haurà de lliurar 

querida almenys en llengua catalana. 
El Consell Comarcal destinarà a l’execució del contracte els mitjans i el personal que 
resultin adients per assegurar que es podrà atendre als usuaris, almenys, en català. A 

unicar directament amb els usuaris i 
amb els ajuntaments, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 
desenvolupar els serveis de manera fluida i adequada en llengua catalana. 

l’encàrrec de gestió determinarà la liquidació econòmica de la següent 

Es pagarà el 100% de l’import si el Consell Comarcal arriba al 85% d’execució de les 
dinamitzacions, sempre i quan, es justifiqui motivadament el motiu pel qual no s’ha 

Si el Consell Comarcal no pogués arribar a un percentatge d’execució del 85%, el 
pagament es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament 

namitzacions per Parc i 6 
per Xarxa, haurà de realitzar un informe justificatiu que haurà de comptar amb el vistiplau de 

t percentatge: 

Si el Consell Comarcal no arribés al 85% del nivell d’execució de les dinamitzacions, s’utilitzarà 

 

x Nombre de sessions realitzades



Annex 7.1 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAM ENT DE BANYOLES
PER A DUR A TERME MESURES DE CONTROL DE LA POBLACIÓ  DE GAVIÀ ARGENTAT 
A LES AIGÜES DE L’ESTANY DE BANYOLES I FER UN ESTUD I DE LA RELACIÓ DE LA 
PRESÈNCIA DE GAVIANS EN LA QUALITAT DE LES AIGÜES D E L’ESTANY DURANT 
ELS ANYS 2015, 2016 I 2017
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Dipsalut , amb CIF núm. 
Maria Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Co
de 31 de març de 2015 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra part, l’Ajuntament de Banyoles, amb CIF núm. 
senyor Miquel Noguer i Planas
Banyoles, facultat per l’acord del Ple de l’Ajuntament de Banyoles d’11 de juny de 2011.
 
MANIFESTEN 
 

I. Que la població de gavià argentat (
un procés creixent d’expansió terra 
arribant a assolir pics poblacionals a la ciutat de Banyoles de fins a 3500 exemplars 
durant els anys vuitanta.

 
II. Que a la ciutat de Banyoles, i concretament a l’Estany, aquesta població de gavians 

provoca un perjudici significatiu, alterant en diferents aspectes la seva normalitat. La 
massificació d’individus d’aquesta espècie pot ser l’origen de riscos per a la salut 
derivats de l’alteració de la qualitat sanitària de les aigües de l’Estany, és causa de  
molèsties a la població, de perjudicis econòmics als veïns més propers a l’estany i de 
l’alteració dels sistemes naturals degut a l’agressivitat dels gavians envers altres 
espècies. L’ús de la falconeria representaria un impediment a l’accés a l’aliment i a
zona de descans i podria ser un mètode efectiu per a reduir l’afluència dels gavians i 
així reduir els riscos esmentats. 

 
III. Que la contaminació per restes fecals o de residus provinents dels abocadors 

regurgitats o adherits a les potes dels gavians comp
diverses patologies bacterianes, clamidials, parasitàries, víriques i de fongs que poden 
afectar la salut dels ciutadans (zoonosi).

 
IV. Que donat que les aigües de l’Estany són utilitzades pel subministrament a bona part 

de la comarca del Pla de l’Estany pel consum i com a espais de nombroses activitats 
aquàtiques esportives i/o lúdiques i turístiques, cal conèixer la relació de la presència 
de gavians amb la qualitat de les aigües. S’ha definit un pla de control analític de la
qualitat de les aigües i es realitzen analítiques bacteriològiques (paràmetres indicadors 
de contaminació fecal) i de contingut en fòsfor (elevat en les defecacions) en diferents 
zones, profunditats i èpoques de l’any. Els resultats del control analític r
darrers 3 anys posen de manifest la necessitat de fer un seguiment més ampli per 
establir la relació entre la presència de gavians i la qualitat de les aigües.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAM ENT DE BANYOLES
PER A DUR A TERME MESURES DE CONTROL DE LA POBLACIÓ  DE GAVIÀ ARGENTAT 
A LES AIGÜES DE L’ESTANY DE BANYOLES I FER UN ESTUD I DE LA RELACIÓ DE LA 
PRESÈNCIA DE GAVIANS EN LA QUALITAT DE LES AIGÜES D E L’ESTANY DURANT 
ELS ANYS 2015, 2016 I 2017 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

Maria Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Co
de 31 de març de 2015 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

D’altra part, l’Ajuntament de Banyoles, amb CIF núm. P1701600G, representat pel seu alcalde, 
Miquel Noguer i Planas , amb domicili fiscal al Passeig de Indústria, núm. 25 de 

Banyoles, facultat per l’acord del Ple de l’Ajuntament de Banyoles d’11 de juny de 2011.

la població de gavià argentat (Larus michahellis) es troba des de fa dècades en 
un procés creixent d’expansió terra endins des dels seus originals hàbitats costaners, 
arribant a assolir pics poblacionals a la ciutat de Banyoles de fins a 3500 exemplars 
durant els anys vuitanta. 

Que a la ciutat de Banyoles, i concretament a l’Estany, aquesta població de gavians 
un perjudici significatiu, alterant en diferents aspectes la seva normalitat. La 

massificació d’individus d’aquesta espècie pot ser l’origen de riscos per a la salut 
derivats de l’alteració de la qualitat sanitària de les aigües de l’Estany, és causa de  

olèsties a la població, de perjudicis econòmics als veïns més propers a l’estany i de 
l’alteració dels sistemes naturals degut a l’agressivitat dels gavians envers altres 

. L’ús de la falconeria representaria un impediment a l’accés a l’aliment i a
zona de descans i podria ser un mètode efectiu per a reduir l’afluència dels gavians i 
així reduir els riscos esmentats.  

Que la contaminació per restes fecals o de residus provinents dels abocadors 
regurgitats o adherits a les potes dels gavians comporta la potencial transmissió de 
diverses patologies bacterianes, clamidials, parasitàries, víriques i de fongs que poden 
afectar la salut dels ciutadans (zoonosi). 

Que donat que les aigües de l’Estany són utilitzades pel subministrament a bona part 
comarca del Pla de l’Estany pel consum i com a espais de nombroses activitats 

aquàtiques esportives i/o lúdiques i turístiques, cal conèixer la relació de la presència 
de gavians amb la qualitat de les aigües. S’ha definit un pla de control analític de la
qualitat de les aigües i es realitzen analítiques bacteriològiques (paràmetres indicadors 
de contaminació fecal) i de contingut en fòsfor (elevat en les defecacions) en diferents 
zones, profunditats i èpoques de l’any. Els resultats del control analític r
darrers 3 anys posen de manifest la necessitat de fer un seguiment més ampli per 
establir la relació entre la presència de gavians i la qualitat de les aigües.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAM ENT DE BANYOLES  
PER A DUR A TERME MESURES DE CONTROL DE LA POBLACIÓ  DE GAVIÀ ARGENTAT 
A LES AIGÜES DE L’ESTANY DE BANYOLES I FER UN ESTUD I DE LA RELACIÓ DE LA 
PRESÈNCIA DE GAVIANS EN LA QUALITAT DE LES AIGÜES D E L’ESTANY DURANT 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en endavant 
representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

Maria Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector 
de 31 de març de 2015 i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

representat pel seu alcalde, 
asseig de Indústria, núm. 25 de 

Banyoles, facultat per l’acord del Ple de l’Ajuntament de Banyoles d’11 de juny de 2011. 

) es troba des de fa dècades en 
endins des dels seus originals hàbitats costaners, 

arribant a assolir pics poblacionals a la ciutat de Banyoles de fins a 3500 exemplars 

Que a la ciutat de Banyoles, i concretament a l’Estany, aquesta població de gavians 
un perjudici significatiu, alterant en diferents aspectes la seva normalitat. La 

massificació d’individus d’aquesta espècie pot ser l’origen de riscos per a la salut 
derivats de l’alteració de la qualitat sanitària de les aigües de l’Estany, és causa de  

olèsties a la població, de perjudicis econòmics als veïns més propers a l’estany i de 
l’alteració dels sistemes naturals degut a l’agressivitat dels gavians envers altres 

. L’ús de la falconeria representaria un impediment a l’accés a l’aliment i a la 
zona de descans i podria ser un mètode efectiu per a reduir l’afluència dels gavians i 

Que la contaminació per restes fecals o de residus provinents dels abocadors 
orta la potencial transmissió de 

diverses patologies bacterianes, clamidials, parasitàries, víriques i de fongs que poden 

Que donat que les aigües de l’Estany són utilitzades pel subministrament a bona part 
comarca del Pla de l’Estany pel consum i com a espais de nombroses activitats 

aquàtiques esportives i/o lúdiques i turístiques, cal conèixer la relació de la presència 
de gavians amb la qualitat de les aigües. S’ha definit un pla de control analític de la 
qualitat de les aigües i es realitzen analítiques bacteriològiques (paràmetres indicadors 
de contaminació fecal) i de contingut en fòsfor (elevat en les defecacions) en diferents 
zones, profunditats i èpoques de l’any. Els resultats del control analític realitzats els 
darrers 3 anys posen de manifest la necessitat de fer un seguiment més ampli per 
establir la relació entre la presència de gavians i la qualitat de les aigües. 



V. Que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós d
de protecció d’animals de Catalunya, en concret al seu article 16, estableix que 
correspon als ajuntaments controlar els animals salvatges urbans, i l’Ordre 17 de juny 
de 1999, per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça 
Catalunya, qualifica en el seu Annex 1 el gavià com a espècie cinegètica, i per tant, no 
protegida.  

 
VI. Que la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En el seu article 52 estableix 

els serveis mínims en matèria de salut pública que els ajuntamen
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sani
competents per a prestar. Entre d’altres descriu la gestió del risc per a la salut derivat 
de la contaminació del medi i la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de 
consum públic. 
 

VII. Dipsalut té com a principal funció, 
demarcació de Girona, en relació amb les competències que en matèria de salut 
pública tinguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.

 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni 
 
PACTES 
 
Primer. Dipsalut i l’Ajuntament de Banyoles estableixen un Conveni de col·laboració per a dur 
a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’Estany de 
Banyoles i fer un estudi de la relaci
l’Estany durant els anys 2015, 2016 i 2017.
 
Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'apo
mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:
 

Exercici 
pressupost 

Base 
subvencionable

2015 27.000,00 
2016 27.000,00 
2017 27.000,00 

Total 81.000,00 

 
Tercer. El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  5/3110/46200 
Programa de foment municipal Protecció.
 
Quart. 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 
corporatiu de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
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Que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós d
de protecció d’animals de Catalunya, en concret al seu article 16, estableix que 
correspon als ajuntaments controlar els animals salvatges urbans, i l’Ordre 17 de juny 
de 1999, per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça 
Catalunya, qualifica en el seu Annex 1 el gavià com a espècie cinegètica, i per tant, no 

18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En el seu article 52 estableix 
els serveis mínims en matèria de salut pública que els ajuntamen
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar. Entre d’altres descriu la gestió del risc per a la salut derivat 
de la contaminació del medi i la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de 

Dipsalut té com a principal funció, l’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona, en relació amb les competències que en matèria de salut 
pública tinguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:

Dipsalut i l’Ajuntament de Banyoles estableixen un Conveni de col·laboració per a dur 
a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’Estany de 
Banyoles i fer un estudi de la relació de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 
l’Estany durant els anys 2015, 2016 i 2017. 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de seixanta 
mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:

subvencionable  
Import 
atorgat 

% Base 
subvenc. 

Data màxima de justificació

27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2015
27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2016
27.000,00 € 20.000,00 € 74,07 % 15 de desembre de 2017

81.000,00 € 60.000,00 € 74,07 %  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  5/3110/46200 
Programa de foment municipal Protecció. 

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 model disponible al web 

que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
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Que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de protecció d’animals de Catalunya, en concret al seu article 16, estableix que 
correspon als ajuntaments controlar els animals salvatges urbans, i l’Ordre 17 de juny 
de 1999, per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a 
Catalunya, qualifica en el seu Annex 1 el gavià com a espècie cinegètica, i per tant, no 

18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En el seu article 52 estableix 
els serveis mínims en matèria de salut pública que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

tària específica, són 
competents per a prestar. Entre d’altres descriu la gestió del risc per a la salut derivat 
de la contaminació del medi i la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de 

l’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona, en relació amb les competències que en matèria de salut 
pública tinguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent. 

amb subjecció als següents: 

Dipsalut i l’Ajuntament de Banyoles estableixen un Conveni de col·laboració per a dur 
a terme mesures de control de la població de gavià argentat a les aigües de l’Estany de 

ó de la presència de gavians en la qualitat de les aigües de 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Banyoles 
rtació econòmica de seixanta 

mil euros (60.000,00 euros), que suposa un 74,07% de la base subvencionable del pressupost 
presentat (81.000,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent: 

Data màxima de justificació  

15 de desembre de 2015  
15 de desembre de 2016  
15 de desembre de 2017  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  5/3110/46200 

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 

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



classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva 
procedència. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment 
en present conveni, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament 
del període de justificació.
 
Cinquè.  S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionab
justificatiu simplificat. 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
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. 
 
La subvenció s’haurà de justificar com a màxim en les dates establertes en el pacte segon 
d’aquest conveni corresponents a cadascuna de 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes que pugui rebre la entitat, sempre i quan 
no hi hagi un sobrefinançament de l’objecte subvencionat.
 
No justificar la inversió dins el termini i amb les condici
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions. 
 
Sisè. Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud d
haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions 
de pròrroga s’entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari.
 
Setè. Si el preu final de l’execució del projecte experimenta un increment, aquest serà assumit 
íntegrament per l’Ajuntament de Banyoles.
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pa
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Banyoles 
relatius amb l’objecte d’aquest 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions.  
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 
amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 
actuacions. 
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classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el termini previst 
en present conveni, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament 
del període de justificació. 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable mitjançant el compte 
justificatiu simplificat. 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.  

La subvenció s’haurà de justificar com a màxim en les dates establertes en el pacte segon 
d’aquest conveni corresponents a cadascuna de les anualitats objecte d’aquesta subvenció. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes que pugui rebre la entitat, sempre i quan 
no hi hagi un sobrefinançament de l’objecte subvencionat. 

No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació 
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions. 

podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud d

ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions 
de pròrroga s’entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 

de l’execució del projecte experimenta un increment, aquest serà assumit 
íntegrament per l’Ajuntament de Banyoles. 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Banyoles 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions.  
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 

e de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 
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classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
detall d’altres ingressos o 

subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el termini previst 

en present conveni, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament 

le mitjançant el compte 
justificatiu simplificat. 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 

’aporti la documentació justificativa, la despesa 

La subvenció s’haurà de justificar com a màxim en les dates establertes en el pacte segon 
les anualitats objecte d’aquesta subvenció. 

Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes que pugui rebre la entitat, sempre i quan 

ons assenyalades, motivarà l’anul·lació 
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions.  

podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 

ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions 
de pròrroga s’entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució 

de l’execució del projecte experimenta un increment, aquest serà assumit 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
gat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne 

l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de Banyoles 
Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 

l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions.  
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 

e de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 



Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Banyoles s’haurà de 
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, am
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Novè. L’Ajuntament de Banyoles es compromet a complir els compromisos següents:
 

a) Aportar la quantitat restant del projecte
b) Contractar el servei de falconeria a una empresa especialitzada.
c) Contractar les analítiques d’aigua corresponents a una empresa acreditada.
d) Contractar el seguiment de les poblacions de gavians.
e) Coordinar el servei de falconeri

foragitar i capturar exemplars de gavià argentat al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, en base al Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei de caç
juny, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes 
hàbils de caça i les vedes especials en tot el territori de Catalunya, i al Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s
animals de Catalunya.

  
Desè. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de final
 
Onzè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins al 
desembre de 2017 , sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Dotzè. Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.
 
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, 
Banyoles resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
està obligat a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut 
entendrà que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva 
comunicació. 
 
Tretzè. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, 
manifest de les seves clàusules.
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Banyoles s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per 
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, am
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

L’Ajuntament de Banyoles es compromet a complir els compromisos següents:

uantitat restant del projecte 
Contractar el servei de falconeria a una empresa especialitzada. 
Contractar les analítiques d’aigua corresponents a una empresa acreditada.
Contractar el seguiment de les poblacions de gavians. 
Coordinar el servei de falconeria contractat i demanar la pertinent autorització per 
foragitar i capturar exemplars de gavià argentat al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, en base al Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei de caça, a la Resolució MAH/1970/2009, de 30 de 
juny, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes 
hàbils de caça i les vedes especials en tot el territori de Catalunya, i al Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals de Catalunya. 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de final

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins al 
, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, l’Ajuntament de 
Banyoles resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari 

itat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut 
entendrà que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
coordinar amb Dipsalut  per 

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 

L’Ajuntament de Banyoles es compromet a complir els compromisos següents: 

Contractar les analítiques d’aigua corresponents a una empresa acreditada. 

a contractat i demanar la pertinent autorització per 
foragitar i capturar exemplars de gavià argentat al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, en base al Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual 

a, a la Resolució MAH/1970/2009, de 30 de 
juny, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes 
hàbils de caça i les vedes especials en tot el territori de Catalunya, i al Decret legislatiu 

’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins al 31 de 
, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

del 29 de desembre, l’Ajuntament de 
Banyoles resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs 

les públiques. No obstant, si el beneficiari 
itat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut 

entendrà que la informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 

i l’incompliment greu o 



Catorzè. Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 
desenvolupament de les activ
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
Quinzè. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, gener
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la compete
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni.
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en el lloc i la dates que 
s’assenyala. 
 
Girona,________________
Dipsalut 
 
Josep Corominas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
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Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni. 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en el lloc i la dates que 

Girona,________________  

Josep Corominas i Barnadas  

Banyoles,___________________
Ajuntament de Banyoles
 
Miquel Noguer i Planas
Alcalde
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Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 

itats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
al de subvencions, el reglament que la desenvolupa 

aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 

nt per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en el lloc i la dates que 

Banyoles,___________________  
Ajuntament de Banyoles  

Miquel Noguer i Planas 



 

Annex 8.1 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIA CIÓ DE PALLASSOS 
XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE “SOMRIUR ES A L’HOSPITAL” 
2015-2016 

INTERVENEN 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Dipsalut , amb CIF núm. 
M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra part, L’Associcació de Pallassos Xaropclown
representada pel seu president, el senyor Miquel Noguer Savalls.
 
MANIFESTEN 

I. Que l’Associació de pallassos XaropClown és una associació dedicada a oferir als 
nens, familiars i personal mèd
actualment treballa en el projecte “Somriures a l’hospital”. 
 
II. El projecte “Somriures a l’hospital” contempla dues actuacions setmanals dels 
pallassos de l’equip de Xaropclown als infants ingres
de Girona. 
 
III. Que 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 le
les entitats dels instruments necessaris per a realitzar i fomentar campanyes de 
divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de 
vida fonamentada en el benestar mental i soc

 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
 
PACTES 
Primer. Dipsalut i l’Associació de pallassos XaropClown, amb CIF 
Conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’h
2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables despeses de personal, tal i com es 
detalla a la sol·licitud de subvenció.
 
Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Associació de Pallassos 
Xaropclown perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica 
de quaranta mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,21 % del pressupost presentat 
(53.900,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:
 

Anualitat  Base subvencionable

2015 26.950,00 
2016 26.950,00 
Total 53.900,00 

 
Tercer. El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/48901 
Convenis ONL Promoció del pressupost de Dipsalut.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIA CIÓ DE PALLASSOS 
XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE “SOMRIUR ES A L’HOSPITAL” 

 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

L’Associcació de Pallassos Xaropclown , amb CIF núm. 
representada pel seu president, el senyor Miquel Noguer Savalls. 

I. Que l’Associació de pallassos XaropClown és una associació dedicada a oferir als 
nens, familiars i personal mèdic dels hospitals una distracció a través del humor i que 
actualment treballa en el projecte “Somriures a l’hospital”.  

II. El projecte “Somriures a l’hospital” contempla dues actuacions setmanals dels 
pallassos de l’equip de Xaropclown als infants ingressats a l’hospital Dr. Josep Trueta 

III. Que 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, comprèn la de dotar a 
les entitats dels instruments necessaris per a realitzar i fomentar campanyes de 
divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de 
vida fonamentada en el benestar mental i social. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:

Dipsalut i l’Associació de pallassos XaropClown, amb CIF G17882564
Conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’h
2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables despeses de personal, tal i com es 
detalla a la sol·licitud de subvenció. 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Associació de Pallassos 
è pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica 

de quaranta mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,21 % del pressupost presentat 
(53.900,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:

Base subvencionable  Import atorgat  % Base 
subvencionable

26.950,00 € 20.000,00 € 74,21 %
26.950,00 € 20.000,00 € 74,21 %
53.900,00 € 40.000,00 € 74,21 %

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/48901 
Convenis ONL Promoció del pressupost de Dipsalut. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIA CIÓ DE PALLASSOS 
XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE “SOMRIUR ES A L’HOSPITAL” 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en endavant 
representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

, amb CIF núm. G17882564, 

I. Que l’Associació de pallassos XaropClown és una associació dedicada a oferir als 
ic dels hospitals una distracció a través del humor i que 

II. El projecte “Somriures a l’hospital” contempla dues actuacions setmanals dels 
sats a l’hospital Dr. Josep Trueta 

III. Que 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 

s seves competències, comprèn la de dotar a 
les entitats dels instruments necessaris per a realitzar i fomentar campanyes de 
divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a adquirir una qualitat de 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents: 

G17882564, estableixen un 
Conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital” per als anys 
2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables despeses de personal, tal i com es 

 
Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Associació de Pallassos 

è pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica 
de quaranta mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,21 % del pressupost presentat 
(53.900,00 euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent: 

% Base 
subvencionable  
74,21 % 
74,21 % 
74,21 % 

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/48901 



 

Quart. Es preveu la possibilitat que l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·liciti una bestreta 
del 50,00 % de l’import total subvencionat, i en aquest cas, caldrà presentar la sol·licitud a 
Dipsalut qui atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de la 
petició. 
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres aj
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
corporatiu de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingress
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva 
procedència. Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s
termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades 
abans de l’acabament del període de justificació.
 
Sisè.  S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
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 
despesa subvencionable. 
com a màxim el dia 30 de desembre de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 
s’haurà de justificar com a màxim el dia 30
compatible amb altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació. 
dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les 
aportacions pendents i l’i
subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions.
 
Setè. Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació q
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 
haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 
model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.
 
Vuitè. Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 
assumit íntegrament per l’Associació de Pallassos Xaropclown. Quan, a conseqüència de 
l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subven
inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Novè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Associació de Pallassos 
Xaropclown relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les pla
socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte 
d’aquest Conveni es convidarà un representant de Dipsalu
Xaropclown s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari. L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports 
parcials que, en relació amb el total de l’aportaci
percebre, amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
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Es preveu la possibilitat que l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·liciti una bestreta 
ort total subvencionat, i en aquest cas, caldrà presentar la sol·licitud a 

atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de la 

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

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

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el 
termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades 
abans de l’acabament del període de justificació. 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
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. La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar 
com a màxim el dia 30 de desembre de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 
s’haurà de justificar com a màxim el dia 30 de desembre de 2016. Aquesta subvenció serà 
compatible amb altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació. No justificar la inversió 
dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les 
aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la revocació de la 
subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions. 

Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 

ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 
normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 

concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.

Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 
assumit íntegrament per l’Associació de Pallassos Xaropclown. Quan, a conseqüència de 
l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subven
inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés, d’acord amb allò 
establert a la normativa reguladora d’aquest conveni. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Associació de Pallassos 
ropclown relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 

Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les pla
socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte 
d’aquest Conveni es convidarà un representant de Dipsalut. L’Associació de Pallassos 
Xaropclown s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports 
parcials que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de 
percebre, amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
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Es preveu la possibilitat que l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·liciti una bestreta 
ort total subvencionat, i en aquest cas, caldrà presentar la sol·licitud a 

atorgarà o desestimarà discrecionalment la proposta, prèvia valoració de la 

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 

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

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

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
’hagi meritat durant el 

termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 

sigui inferior a la fixada com a 
La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar 

com a màxim el dia 30 de desembre de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 
de desembre de 2016. Aquesta subvenció serà 

No justificar la inversió 
dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les 

nici del procediment de minoració o si s’escau la revocació de la 

Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
ue no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 

perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 
ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 

normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari. 

Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 
assumit íntegrament per l’Associació de Pallassos Xaropclown. Quan, a conseqüència de 
l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subvenció fos 

ne l’excés, d’acord amb allò 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Associació de Pallassos 
ropclown relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 

Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes 
socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte 

t. L’Associació de Pallassos 
Xaropclown s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter 

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports 
ó econòmica, estiguessin pendents de 

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



 

 
Desè. Dipsalut es reserva la facultat de ver
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Onzè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  31 de 
desembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Dotzè. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les instit
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.
 
Tretzè.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del q
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, L’Associació de Pallassos Xaropclown resta 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de 
fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari està obligat a la publicitat activa, d’acord amb el 
que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà que la informació ja està publicada i, per 
tant, no serà necessària la seva comunicació.
 
Catorzè. Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter person
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
Quinzè. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni.
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els ll
que s’assenyalen. 
 
Girona,_______________________
Dipsalut 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
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Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  31 de 
ense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 

.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del q
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, L’Associació de Pallassos Xaropclown resta obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de 

les públiques. No obstant, si el beneficiari està obligat a la publicitat activa, d’acord amb el 
smentada, Dipsalut entendrà que la informació ja està publicada i, per 

tant, no serà necessària la seva comunicació. 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni. 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els ll

Girona,_______________________ 

Josep M. Corominas i Barnadas  

Girona, _______________________
Associació de Pallassos Xaropclown
 
Miquel Noguer i Savalls
President
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ificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  31 de 
ense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
ucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 

o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 

.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de 

obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de 

les públiques. No obstant, si el beneficiari està obligat a la publicitat activa, d’acord amb el 
smentada, Dipsalut entendrà que la informació ja està publicada i, per 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
al que caldrà utilitzar en el 

desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 

allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 

). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 

Girona, _______________________ 
Associació de Pallassos Xaropclown 

Miquel Noguer i Savalls 



 

Annex 9.1 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSOR CI 
AL FINANÇAMENT  DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D’ITINE RARIS DE L’ENTORN DE 
L’ESTANY DE BANYOLES 2015

INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Dipsalut , amb CIF núm. 
M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra part, el Consorci de l’Estany
 
MANIFESTEN 

I. Que el Consorci de l’Estany és un entitat que té com a objectiu  preservar i revaloritzar 
el patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambienta
socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i Porqueres. Entra 
els seus objectius hi ha el d’impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar 
les condicions de vida de  la població.
 

II. Que l’objecte que es pretén subven
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de 
l’Estany per tal d’afavorir les polítiques de salut pública i desenvolupar accions de 
promoció de la salut realistes i ajustade
població. 
 

III. Que 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 
protecció de la salut de la ciutadania a través de les diverses accions que es duen a 
terme en matèria de promoció de la salut que inclouen la difusió i divulgació d’estils de 
vida saludables. 

 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
 
PACTES 

  
Primer. Dipsalut i el Consorci de l’Estany, estableixen un Conveni de col·laboració per al 
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles per 
els anys  2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables la Brigada de Centre 
Especial de treball (1 monitor i 2 peons).
 
Segon. Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb El Consorci de l’Estany 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de quaranta 
mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 
euros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:
 

Anualitat  Base subvencionable

2015 26.808,00 
2016 26.808,00 
Total 53.616,00 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSOR CI 
AL FINANÇAMENT  DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D’ITINE RARIS DE L’ENTORN DE 
L’ESTANY DE BANYOLES 2015 -2016 

 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

el Consorci de l’Estany , amb CIF núm. P1700051D, representada per ......

 
Que el Consorci de l’Estany és un entitat que té com a objectiu  preservar i revaloritzar 
el patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambienta
socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i Porqueres. Entra 
els seus objectius hi ha el d’impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar 
les condicions de vida de  la població. 

Que l’objecte que es pretén subvencionar correspon al suport econòmic pel 
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de 
l’Estany per tal d’afavorir les polítiques de salut pública i desenvolupar accions de 
promoció de la salut realistes i ajustades a les problemàtiques i necessitats de la 

Que 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, comprèn la promoció i 
protecció de la salut de la ciutadania a través de les diverses accions que es duen a 
terme en matèria de promoció de la salut que inclouen la difusió i divulgació d’estils de 

això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:

Dipsalut i el Consorci de l’Estany, estableixen un Conveni de col·laboració per al 
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles per 
els anys  2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables la Brigada de Centre 
Especial de treball (1 monitor i 2 peons). 

es compromet a col·laborar econòmicament amb El Consorci de l’Estany 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de quaranta 
mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 

ros). Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent: 

Base subvencionable  Import atorgat  % Base 
subvencionable

26.808,00 € 20.000,00 € 74,60 %
26.808,00 € 20.000,00 € 74,60 %
53.616,00 € 40.000,00 € 74,60 %
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSOR CI DE L’ESTANY PER 
AL FINANÇAMENT  DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D’ITINE RARIS DE L’ENTORN DE 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en endavant 
presentat pel seu vicepresident primer, senyor Josep 

M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

representada per ...... 

Que el Consorci de l’Estany és un entitat que té com a objectiu  preservar i revaloritzar 
el patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i 
socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i Porqueres. Entra 
els seus objectius hi ha el d’impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar 

cionar correspon al suport econòmic pel 
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de 
l’Estany per tal d’afavorir les polítiques de salut pública i desenvolupar accions de 

s a les problemàtiques i necessitats de la 

Que 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 

les seves competències, comprèn la promoció i 
protecció de la salut de la ciutadania a través de les diverses accions que es duen a 
terme en matèria de promoció de la salut que inclouen la difusió i divulgació d’estils de 

això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents: 

Dipsalut i el Consorci de l’Estany, estableixen un Conveni de col·laboració per al 
finançament del manteniment de la xarxa d’itineraris de l’entorn de l’Estany de Banyoles per 
els anys  2015 i 2016 que inclou com a conceptes subvencionables la Brigada de Centre 

es compromet a col·laborar econòmicament amb El Consorci de l’Estany 
perquè pugui acomplir els objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de quaranta 
mil euros (40.000,00 euros), que representa un 74,60 % del pressupost presentat (53.616,00 

% Base 
subvencionable  
74,60 % 
74,60 % 
74,60 % 



 

Tercer. El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/46700 
Programa de foment consorcis Promoció del pressupost de Dipsalut.
 
Quart. 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 
corporatiu de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
procedència. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el termini previst 
en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació.
 
Cinquè.  S’haurà de justificar l’import
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. 
 
La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar com a màxim el dia 16 de 
novembre de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualita
màxim el dia 16 de novembre de 2016. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes 
sempre que no es sobrefinanci l’actuació.
 
No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’a
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions.
 
Sisè. Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del bene
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 
haurà de fer-ho formalment abans de la finalització de
model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.
 
Setè. Si el preu final de l’e
assumit íntegrament per el Consorci de l’Estany.
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, e
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de el Consorci de l’Estany 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. 
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 
amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 
actuacions. 
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. El Consorci de l’Estany s’haurà de coordinar
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
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El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/46700 
Programa de foment consorcis Promoció del pressupost de Dipsalut. 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
e la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 

seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons model disponible al web 
que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, 

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

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el termini previst 

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

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 

cumentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable.  

La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar com a màxim el dia 16 de 
novembre de 2015 i la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a 
màxim el dia 16 de novembre de 2016. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes 
sempre que no es sobrefinanci l’actuació. 

No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’a
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions.

Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del bene
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 

ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 
model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.

Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 
assumit íntegrament per el Consorci de l’Estany. 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de el Consorci de l’Estany 
relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. 
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 

juda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. El Consorci de l’Estany s’haurà de coordinar
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  
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El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària  4/3110/46700 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
e la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 

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

classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o 

amb identificació de l’import i la seva 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el termini previst 

convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 

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 

cumentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar com a màxim el dia 16 de 
t 2016 s’haurà de justificar com a 

màxim el dia 16 de novembre de 2016. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes 

No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació 
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions. 

Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, 

l termini concedit a l’efecte, mitjançant el 
model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari. 

xecució del projecte experimentés un increment, aquest serà 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
l perceptor estarà obligat a reintegrar-ne 

l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de el Consorci de l’Estany 
, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 

l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. 
En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació 

juda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. El Consorci de l’Estany s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per 



 

 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Novè. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Desè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  16 de 
novembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna d
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Onzè. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.
 
Dotzè.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, 
informació pública i bon govern.
 
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el Consorci de l’Estany 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions
direcció o administració, a l’efecte de fer
a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà que la 
informació ja està publicada i, per t
 
Tretzè. Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 
desenvolupament de les activitats a les qua
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
Catorzè. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldr
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni.
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 
que s’assenyalen. 
 
Girona,_______________________
Dipsalut 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
Vicepresident 1r, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
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L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 

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

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  16 de 
novembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna d
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 

terial, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 

.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el Consorci de l’Estany 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari està obligat 
a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà que la 
informació ja està publicada i, per tant, no serà necessària la seva comunicació.

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 
desenvolupament de les activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització 
de les dades personals per tercers de forma no autoritzada.  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar
entres les parts en el transcurs d’aquest Conveni. 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 

__________________ 

Josep M. Corominas i Barnadas  

Banyoles, _______________________
Consorci de l’Estany 

CR 31/03/2015 – Pàg. 31 

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

rva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  16 de 
novembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 

terial, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 

.  Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el Consorci de l’Estany 
resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 

les públiques. No obstant, si el beneficiari està obligat 
a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada, Dipsalut entendrà que la 

ant, no serà necessària la seva comunicació. 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el 

ls es comprometen i, especialment, de la utilització 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
ons, el reglament que la desenvolupa 

aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 

e les qüestions litigioses que puguin suscitar-se 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 

Banyoles, _______________________ 


