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Exp. 2015/2075 
 
 
Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 
2015/142). Girona. Membres del Consell Rector. 
 
Núm. sessió:  2015/12
Caràcter:  Ordinària
Data: 3 de novembre
Horari:  De les 1
Lloc:  Sala del Consell Rector de Dipsalut
 
Hi assisteixen: 
 

• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Moler
 

• Vicepresident segon
Josep Ma. Rufí i Pagès
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Marta Felip i Torres
Albert Gómez i Casas
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

També hi assisteixen, convida
en qualitat d’assessora de la Presidència
 
Han excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés, la interventora delegada, senyora M. del Mar Domènech
Sistané i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda.
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de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 3 de novembre
). Girona. Membres del Consell Rector.  

2 
rdinària 

e novembre de 2015 
12:00 a les 13:05 hores 

Sala del Consell Rector de Dipsalut 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

icepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon : 
Josep Ma. Rufí i Pagès 

Consol Cantenys Arbolí 
osep Companys i Güell 

Marta Felip i Torres 
Albert Gómez i Casas 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

, convidats per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i
en qualitat d’assessora de la Presidència, i el senyor Carles Álvarez i González

Han excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés, la interventora delegada, senyora M. del Mar Domènech

i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda. 

Acta reunió CR – Pàg. 1 

e novembre  de 2015 (LE  

per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi, 
Carles Álvarez i González. 

Han excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel, la vocal senyora 
Gisela Saladich i Parés, la interventora delegada, senyora M. del Mar Domènech i 



 

 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/11, del 

dia 13 d’octubre de 2015
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
5. Aprovació de crèdit ext
6. 2015/834 – Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 

paga de desembre de 2012 retinguda (G06 2015/42)
7. 2015/2078 – Proposta d

2015/145) 
8. 2015/2077 – Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (LE 2015/144)
9. 2015/2076 – Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del Pla Estratègic 

de Subvencions 2016 (LE 2015/143)
10. 2015/1407 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

lluita i control integrat de plagues urbanes (LE 2015/85)
11. 2015/1405 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

realització d’activitats de promoció de la salut (LE 20
12. 2015/2079 – Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 

desfibril·ladors (LE 2015/146)
13. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
14. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número  2015/11, del 

dia 13 d’octubre de 2015
 
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
sessió número 2015/11

 
2. Infor mació de la Presidència

 
En relació amb la supressió del finançament a les ajudes al transport sanitari a les 
comarques gironines, el president explica que 
Dipsalut els va fer una aportació puntual de 1.900 
però insisteix en què el transport sanitari no està inclòs al Catàleg de Serveis de 
Dipsalut i opina que no és un servei que l’O
àmpliament la capacitat de l’entitat
correspon a la Generalitat de Catalunya. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/11, del 
dia 13 d’octubre de 2015 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 

s decrets signats per la Presidència 
Aprovació de crèdit extraordinari a favor de diputació 2 milions i pico

Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 
paga de desembre de 2012 retinguda (G06 2015/42) 

Proposta de modificació dels Estatuts de l’Organisme (LE 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (LE 2015/144)
Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del Pla Estratègic 

de Subvencions 2016 (LE 2015/143) 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

lluita i control integrat de plagues urbanes (LE 2015/85) 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

realització d’activitats de promoció de la salut (LE 2015/84) 
Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 

desfibril·ladors (LE 2015/146) 
Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número  2015/11, del 
dia 13 d’octubre de 2015  

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
1, que va tenir lloc el dia 13 d’octubre de 2015.

mació de la Presidència  

En relació amb la supressió del finançament a les ajudes al transport sanitari a les 
comarques gironines, el president explica que Creu Roja va renunciar a fer el servei i 
Dipsalut els va fer una aportació puntual de 1.900 € per tal de mantenir

el transport sanitari no està inclòs al Catàleg de Serveis de 
pina que no és un servei que l’Organisme pugui assumir, ja sobrepassaria 

àmpliament la capacitat de l’entitat i, a més, que la prestació d’aquest servei 
correspon a la Generalitat de Catalunya.  

Acta reunió CR – Pàg. 2 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/11, del 

2 milions i pico 
Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 

e modificació dels Estatuts de l’Organisme (LE 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (LE 2015/144) 
Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del Pla Estratègic 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la 

Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número  2015/11, del 

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
e de 2015. 

En relació amb la supressió del finançament a les ajudes al transport sanitari a les 
Creu Roja va renunciar a fer el servei i 

l de mantenir-lo operatiu, 
el transport sanitari no està inclòs al Catàleg de Serveis de 

rganisme pugui assumir, ja sobrepassaria 
ció d’aquest servei 



 

El senyor Salellas exposa que en definitiva es deixa de prestar un servei que 
Diputació havia ofert fins ara.
 
El president reitera que és un servei amb una gran complexitat i que t
problema de finançament
intenció per part de Dipsalut de col·laborar de manera puntual sempre que 
estrictament necessari.
 
El president continua amb la seva intervenció fent una breu explicació
de Dipsalut, moment en qu
tindrien nivell 22. Comenta que una reivindicació llunyana dels esmentats tècnics és la 
d’equiparar el seu nivell a l’equivalent de Diputació de Girona, 
Informa que la legislació vigent prohibeix de manera explícita un augment col·lectiu de 
les retribucions del personal 
 
La senyora Consol Cantenys pregunta a quantes persones afecta aques
problemàtica. 
 
El president respon que en concret són 19 persones les afectades, i que són els 
tècnics que estan més en contacte amb els municipis donant suport per resoldre les 
problemàtiques que var sorgint, a més
la restrictiva normativa actual no es podr
que en tot cas, es va informar e
oberts. 
 
El gerent comenta que Dipsalut va créixer com a organisme en u
degut a la crisi econòmica es va aprovar tot un seguit de normativa molt restrictiva en 
matèria de funcionarització i que degut això l’entitat pateix un greu problema 
d’interinatge. 

 
3. Informació de la Gerència
 
No hi ha res a comentar.

 
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència 
 
Decret núm.440 de 4 d’agost  de 2015.
la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública a la 
demarcació de Girona con
de Girona per al projecte “Salut i Crisi” i minorar
Decret núm.441 de 5 d’agost  de 2015.
finançament del projecte “Escola de cuidadors 
l’import atorgat de 20.000,00
Decret núm.442 de 5 d’agost  de 2015.
concedida a l’Ajuntament de Cervià de T
consultori local i minorar-lo de 1.391,13
Decret núm.443 de 7 d’agost de 2015.
Mireia Olteanu sota la modalitat contractual per interinatge p
administrativa amb efectes a partir d’1 de setembre i fins a la reincorporació al seu lloc de 
treball de la senyora M. Àngels Masó i Solà.
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Salellas exposa que en definitiva es deixa de prestar un servei que 
Diputació havia ofert fins ara. 

resident reitera que és un servei amb una gran complexitat i que t
oblema de finançament, no només a Girona sinó a tot Catalunya, però manifesta la 

intenció per part de Dipsalut de col·laborar de manera puntual sempre que 
 

amb la seva intervenció fent una breu explicació
de Dipsalut, moment en què es van acordar les categories laborals, on els tècnics A2 
tindrien nivell 22. Comenta que una reivindicació llunyana dels esmentats tècnics és la 
d’equiparar el seu nivell a l’equivalent de Diputació de Girona, és a dir
Informa que la legislació vigent prohibeix de manera explícita un augment col·lectiu de 
les retribucions del personal encara que es disposi dels recursos suficients. 

La senyora Consol Cantenys pregunta a quantes persones afecta aques

resident respon que en concret són 19 persones les afectades, i que són els 
tècnics que estan més en contacte amb els municipis donant suport per resoldre les 
problemàtiques que var sorgint, a més, afegeix que són places interines i q
la restrictiva normativa actual no es podrà convocar la seva adjudicació definitiva, i 

es va informar els treballadors que els procediments de provisió serien 

erent comenta que Dipsalut va créixer com a organisme en u
degut a la crisi econòmica es va aprovar tot un seguit de normativa molt restrictiva en 
matèria de funcionarització i que degut això l’entitat pateix un greu problema 

Informació de la Gerència  

No hi ha res a comentar. 

r compte dels decrets signats per la Presidència  

Decret núm.440 de 4 d’agost  de 2015. Exp. 2014/966 Modificar l’import de la subvenció per a 
la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública a la 
demarcació de Girona concedida a la Càtedra Martí Casals de Medicina i salut de la universitat 
de Girona per al projecte “Salut i Crisi” i minorar-la de 2.500,00 € a 2.228,87
Decret núm.441 de 5 d’agost  de 2015. Exp. 2014/1220 Modificar l’import de la subvenció pel 

t del projecte “Escola de cuidadors – Garrotxa”, concedida a Edat 3 SCCL i minora 
l’import atorgat de 20.000,00 € a 18.268,72 €. 
Decret núm.442 de 5 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1077 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Cervià de Ter pel finançament de les despeses d’inversió al 

lo de 1.391,13 € a 1.331,82 €. 
Decret núm.443 de 7 d’agost de 2015. Exp. 2015/1815 Contractar temporalment 

sota la modalitat contractual per interinatge per tal que presti serveis com a 
administrativa amb efectes a partir d’1 de setembre i fins a la reincorporació al seu lloc de 

la senyora M. Àngels Masó i Solà. 

Acta reunió CR – Pàg. 3 

Salellas exposa que en definitiva es deixa de prestar un servei que 

resident reitera que és un servei amb una gran complexitat i que té un greu 
no només a Girona sinó a tot Catalunya, però manifesta la 

intenció per part de Dipsalut de col·laborar de manera puntual sempre que sigui 

amb la seva intervenció fent una breu explicació sobre la creació 
es van acordar les categories laborals, on els tècnics A2 

tindrien nivell 22. Comenta que una reivindicació llunyana dels esmentats tècnics és la 
és a dir, nivell 26. 

Informa que la legislació vigent prohibeix de manera explícita un augment col·lectiu de 
recursos suficients.  

La senyora Consol Cantenys pregunta a quantes persones afecta aquesta 

resident respon que en concret són 19 persones les afectades, i que són els 
tècnics que estan més en contacte amb els municipis donant suport per resoldre les 

places interines i que segons 
convocar la seva adjudicació definitiva, i 

ls treballadors que els procediments de provisió serien 

erent comenta que Dipsalut va créixer com a organisme en un moment en què 
degut a la crisi econòmica es va aprovar tot un seguit de normativa molt restrictiva en 
matèria de funcionarització i que degut això l’entitat pateix un greu problema 

Exp. 2014/966 Modificar l’import de la subvenció per a 
la realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública a la 

cedida a la Càtedra Martí Casals de Medicina i salut de la universitat 
a 2.228,87 €. 

Exp. 2014/1220 Modificar l’import de la subvenció pel 
Garrotxa”, concedida a Edat 3 SCCL i minora 

Exp. 2015/1077 Modificar l’import de la subvenció 
er pel finançament de les despeses d’inversió al 

Exp. 2015/1815 Contractar temporalment la senyora 
er tal que presti serveis com a 

administrativa amb efectes a partir d’1 de setembre i fins a la reincorporació al seu lloc de 



 

Decret núm.444 de 10 d’agost  de 2015.
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i minorar
Decret núm.445 de 10 d’agost  de 2015.
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Tortellà i minorar
Decret núm.446 de 10 d’agost  de 2015.
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de La Vall de Bianya i minorar
Decret núm.447 de 10 d’agost  de 2015.
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i minorar
Decret núm.448 de 10 d’agost  de 2015.
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol i minorar
Decret núm.449 de 13 d’agost  de 2015.
l’import concedit al finançament d’activitats al Casal Joves Morralla de l’Ajuntament de Blanes, 
en el sentit que on diu “i minorar
Decret núm.450 de 14 d’agost  de 2015.
comunicació gràfica, audiovisual i digital a l’empresa Minimilks Marketing and Branding SL per 
un import de 27.000 €. 
Decret núm.451 de 17 d’agost  de 2015.
concurrència pública pel finançament del programa “una vida saludable” que desenvolupa la 
Fundació Àstrid 21 atès que existeix una línia de subvenció de concurrènc
les actuacions sol·licitades.
Decret núm.452 de 17 d’agost  de 2015.
concurrència pública pel finançament de la instal·lació d’un sistema de grues sostre al centre 
Robert Pallí de la Fundació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient.
Decret núm.453 de 17 d’agost  de 2015.
concurrència pública per a la contractació de personal de suport al centre Robert Pallí de la 
Fundació Vilmar atès que el concepte subvencionable està inclós en una línia de finançament 
dins el catàleg d’actuacions de Dipsalut.
Decret núm.454 de 17 d’agost  de 2015.
concurrència pública pel finançament de la ins
centres Robert Pallí de la Fundació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient.
Decret núm.455 de 18 d’agost de 2015.
crèdits recíprocs entre Dipsalut i 
Decret núm.456 de 18 d’agost de 2015.
crèdit 2IR 6/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2014 per un import 
de 535.666,35 € que es finançar
Decret núm.457 de 21 d’agost de 2015.
serveis per al desenvolupament del programa de gestió del risc dels abastaments d’aigua de 
consum humà (Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat a l’aixeta del consumidor (Pt04).
Decret núm.458 de 25 d’agost de 2015.
el contracte de servei per a l’estudi pilot sobre la disminució de les concentraci
abastaments de Caldes de Malavella.
Decret núm.459 de 25 d’agost de 2015.
contracte de servei per al suport a les estratègies de comunicació de Dipsalut.
Decret núm.460 de 25 d’agost de 20
Impressions SL el contracte del servei d’impressió del programa de formació per al segon 
semestre de 2015. 
Decret núm.461 de 25 d’agost de 2015.
contracte de servei per a la docència dels cursos de formació de Dipsalut, F101p, F101q, 
F106f, F105s i F105t. 
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Decret núm.444 de 10 d’agost  de 2015. Exp. 2014/180 Modificar l’import de la subvenc
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i minorar-lo de 9.598,11 € a 9.433,11
Decret núm.445 de 10 d’agost  de 2015. Exp. 2014/418 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Tortellà i minorar-lo de 3.847,19 € a 2.782,56
Decret núm.446 de 10 d’agost  de 2015. Exp. 2014/419 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de La Vall de Bianya i minorar-lo de 4.233,01 € a 4.068,01
Decret núm.447 de 10 d’agost  de 2015. Exp. 2014/453 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i minorar-lo de 6.183,32
Decret núm.448 de 10 d’agost  de 2015. Exp. 2014/576 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol i minorar-lo de 1.155,00 € a 990,00
Decret núm.449 de 13 d’agost  de 2015. Exp. 2013/1577 Rectificar l’error material detectat a 
l’import concedit al finançament d’activitats al Casal Joves Morralla de l’Ajuntament de Blanes, 
en el sentit que on diu “i minorar-la a 59.199,98 €” ha de dir “i minorar-la a 19.999,98
Decret núm.450 de 14 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1241 Adjudicar el contracte de serveis de 
comunicació gràfica, audiovisual i digital a l’empresa Minimilks Marketing and Branding SL per 

Decret núm.451 de 17 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1494 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament del programa “una vida saludable” que desenvolupa la 
Fundació Àstrid 21 atès que existeix una línia de subvenció de concurrènc
les actuacions sol·licitades. 
Decret núm.452 de 17 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1617 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament de la instal·lació d’un sistema de grues sostre al centre 

ndació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient.
Decret núm.453 de 17 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1683 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública per a la contractació de personal de suport al centre Robert Pallí de la 

ar atès que el concepte subvencionable està inclós en una línia de finançament 
dins el catàleg d’actuacions de Dipsalut. 
Decret núm.454 de 17 d’agost  de 2015. Exp. 2015/1742 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament de la instal·lació de sistemes de videovigilància als 
centres Robert Pallí de la Fundació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient.
Decret núm.455 de 18 d’agost de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i 
crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.   
Decret núm.456 de 18 d’agost de 2015. Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de modificació de 
crèdit 2IR 6/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2014 per un import 

que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Decret núm.457 de 21 d’agost de 2015. Exp. 2015/1756 Iniciar l’expedient de contractació dels 
serveis per al desenvolupament del programa de gestió del risc dels abastaments d’aigua de 

à (Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat a l’aixeta del consumidor (Pt04).
Decret núm.458 de 25 d’agost de 2015. Exp. 2015/914 Adjudicar a l’empresa Hydrokemós SL 
el contracte de servei per a l’estudi pilot sobre la disminució de les concentraci
abastaments de Caldes de Malavella. 
Decret núm.459 de 25 d’agost de 2015. Exp. 2015/1734 Adjudicar a Clara Guasch Fortuny el 
contracte de servei per al suport a les estratègies de comunicació de Dipsalut.
Decret núm.460 de 25 d’agost de 2015. Exp. 2015/1741 Adjudicar a l’empresa Nexe 
Impressions SL el contracte del servei d’impressió del programa de formació per al segon 

Decret núm.461 de 25 d’agost de 2015. Exp. 2015/1752 Adjudicar a l’empresa CECAM  el 
i per a la docència dels cursos de formació de Dipsalut, F101p, F101q, 

Acta reunió CR – Pàg. 4 

Exp. 2014/180 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 

a 9.433,11 €. 
Exp. 2014/418 Modificar l’import de la subvenció de 

suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
2.782,56 €. 

Exp. 2014/419 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 

a 4.068,01 €. 
Exp. 2014/453 Modificar l’import de la subvenció de 

suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
6.183,32 € a 6.018,32 €. 

Exp. 2014/576 Modificar l’import de la subvenció de 
suport econòmic pel finançament dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 

a 990,00 €. 
Exp. 2013/1577 Rectificar l’error material detectat a 

l’import concedit al finançament d’activitats al Casal Joves Morralla de l’Ajuntament de Blanes, 
la a 19.999,98 €”.  

Exp. 2015/1241 Adjudicar el contracte de serveis de 
comunicació gràfica, audiovisual i digital a l’empresa Minimilks Marketing and Branding SL per 

Exp. 2015/1494 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament del programa “una vida saludable” que desenvolupa la 
Fundació Àstrid 21 atès que existeix una línia de subvenció de concurrència competitiva per a 

Exp. 2015/1617 Desestimar la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament de la instal·lació d’un sistema de grues sostre al centre 

ndació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient. 
Exp. 2015/1683 Desestimar la subvenció exclosa de 

concurrència pública per a la contractació de personal de suport al centre Robert Pallí de la 
ar atès que el concepte subvencionable està inclós en una línia de finançament 

Exp. 2015/1742 Desestimar la subvenció exclosa de 
tal·lació de sistemes de videovigilància als 

centres Robert Pallí de la Fundació Vilmar atès que no existeix cap convocatòria adient. 
Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de deutes i 

 
Aprovar l’expedient de modificació de 

crèdit 2IR 6/2015 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2014 per un import 
à amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 

Exp. 2015/1756 Iniciar l’expedient de contractació dels 
serveis per al desenvolupament del programa de gestió del risc dels abastaments d’aigua de 

à (Pt03) i per l’avaluació i control de la qualitat a l’aixeta del consumidor (Pt04). 
Exp. 2015/914 Adjudicar a l’empresa Hydrokemós SL 

el contracte de servei per a l’estudi pilot sobre la disminució de les concentracionsde nitrats en 

Exp. 2015/1734 Adjudicar a Clara Guasch Fortuny el 
contracte de servei per al suport a les estratègies de comunicació de Dipsalut. 

Exp. 2015/1741 Adjudicar a l’empresa Nexe 
Impressions SL el contracte del servei d’impressió del programa de formació per al segon 

Exp. 2015/1752 Adjudicar a l’empresa CECAM  el 
i per a la docència dels cursos de formació de Dipsalut, F101p, F101q, 



 

Decret núm.462 de 25 d’agost de 2015.
servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial d
Decret núm.463 de 26 d’agost de 2015.
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per a la instal·lació d’un filtre automàtic a l’
de Torroella de Montgrí. 
Decret núm.464 de 26 d’agost de 2015.
serveis necessaris per al desenvolupament dels programes de suport a la gestió i control de
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Decret núm.465 de 26 d’agost de 2015.
als treballs de manteniment i actualització en matèria de protecció de 
personal portats a terme per Josep Matas i Balaguer.
Decret núm.466 de 27 d’agost de 2015.
exclosa de concurrència pública per dur a terme millores estructurals al pavelló municipal per 
minimitzar el risc recurrent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
i minorar-lo de 43.008,39 
Decret núm.467 de 27 d’agost de 2015.
l’Ajuntament de Riells i Viabrea a la subvenció concedida pel finançament de les despeses 
d’inversió al consultori local.
Decret núm.468 de 27 d’ago
millores estructurals al camp de futbol per reduir el risc de transmissió de legionel·la a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per un import de 4.363,99
Decret núm.469 de 27 d’agost
millores estructurals al pavelló i la piscina municipal per reduir el risc de transmissió de 
legionel·la a l’Ajuntament d’Anglès per un import de 831,86
Decret núm.470 de 27 d’agost de 2015.
millores estructurals a les instal·lacions d’ACS del pavelló esportiu per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per un import de 2.862,24
Decret núm.471 de 27 d’ag
millores estructurals a les instal·lacions de lescola de dansa municipal per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Celrà per un import de 6.412,10
Decret núm.472 de 31 d’agost de 2015.
si l’aprovació de la despesa de formació externa comprensiva de la realització del màster en 
direcció pública “Executive master in public administration” impartit per ESADE s’ajusta
normativa que resultava d’aplicació en matèria de personal al servei de les administracions 
públiques.  
 
El senyor Salellas vol resoldre uns dubtes de procediment
decrets amb el mateix número d’expedient i demana informació sob
 
El gerent respon, en referència al primer expedient, que el procediment normal pel 
que fa a la prestació de serveis per part de Dipsalut s’inicia amb la petició per part de 
l’Ajuntament, amb el que es genera una taxa que l’ajuntament ha d’
determinades ocasions, el municipi 
Dipsalut comprova que no és l’adient per resoldre la problemàtica que afecta a les 
instal·lacions revisades i degut a la deferència d’import de les taxes 
programes, es genera un saldo positiu o negatiu que 
obligacions o drets generats
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Decret núm.462 de 25 d’agost de 2015. Exp. 2015/1793 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del projecte “Salut i Crisi”.
Decret núm.463 de 26 d’agost de 2015. Exp. 2015/1785 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per a la instal·lació d’un filtre automàtic a l’entrada d’aigua de l’Espai Ter a l’Ajuntament 

Decret núm.464 de 26 d’agost de 2015. Exp. 2015/1793 Iniciar l’expedient de contractació dels 
serveis necessaris per al desenvolupament dels programes de suport a la gestió i control de
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Decret núm.465 de 26 d’agost de 2015. Exp. 2015/1790 Convalidar la despesa corresponent 
als treballs de manteniment i actualització en matèria de protecció de 
personal portats a terme per Josep Matas i Balaguer. 
Decret núm.466 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2014/2152 Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per dur a terme millores estructurals al pavelló municipal per 

nimitzar el risc recurrent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
 € a 27.746,46 €. 

Decret núm.467 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2015/344 Acceptar la renúncia sol·licitada per 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea a la subvenció concedida pel finançament de les despeses 
d’inversió al consultori local. 
Decret núm.468 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2015/1467 Concedir la subvenció per dur a terme 
millores estructurals al camp de futbol per reduir el risc de transmissió de legionel·la a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per un import de 4.363,99 €. 
Decret núm.469 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2015/1467 Concedir la subvenció per realitzar 
millores estructurals al pavelló i la piscina municipal per reduir el risc de transmissió de 
legionel·la a l’Ajuntament d’Anglès per un import de 831,86 €. 
Decret núm.470 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2015/1646 Concedir la subvenció per realitzar 
millores estructurals a les instal·lacions d’ACS del pavelló esportiu per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per un import de 2.862,24
Decret núm.471 de 27 d’agost de 2015. Exp. 2015/1758 Concedir la subvenció per realitzar 
millores estructurals a les instal·lacions de lescola de dansa municipal per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Celrà per un import de 6.412,10

31 d’agost de 2015. Exp. 2015/247 Incoar l’expedient que ha de determinar 
si l’aprovació de la despesa de formació externa comprensiva de la realització del màster en 
direcció pública “Executive master in public administration” impartit per ESADE s’ajusta
normativa que resultava d’aplicació en matèria de personal al servei de les administracions 

Salellas vol resoldre uns dubtes de procediment: comenta que hi ha dos 
decrets amb el mateix número d’expedient i demana informació sob

erent respon, en referència al primer expedient, que el procediment normal pel 
que fa a la prestació de serveis per part de Dipsalut s’inicia amb la petició per part de 

juntament, amb el que es genera una taxa que l’ajuntament ha d’
determinades ocasions, el municipi sol·licita un programa concret,

ipsalut comprova que no és l’adient per resoldre la problemàtica que afecta a les 
instal·lacions revisades i degut a la deferència d’import de les taxes 

es genera un saldo positiu o negatiu que és compensat amb altres 
obligacions o drets generats amb el mateix consistori. 
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Exp. 2015/1793 Iniciar l’expedient de contractació del 
el projecte “Salut i Crisi”. 

Exp. 2015/1785 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 

entrada d’aigua de l’Espai Ter a l’Ajuntament 

Exp. 2015/1793 Iniciar l’expedient de contractació dels 
serveis necessaris per al desenvolupament dels programes de suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi. 

Exp. 2015/1790 Convalidar la despesa corresponent 
als treballs de manteniment i actualització en matèria de protecció de dades de caràcter 

Exp. 2014/2152 Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per dur a terme millores estructurals al pavelló municipal per 

nimitzar el risc recurrent de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 

Exp. 2015/344 Acceptar la renúncia sol·licitada per 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea a la subvenció concedida pel finançament de les despeses 

Exp. 2015/1467 Concedir la subvenció per dur a terme 
millores estructurals al camp de futbol per reduir el risc de transmissió de legionel·la a 

 
Exp. 2015/1467 Concedir la subvenció per realitzar 

millores estructurals al pavelló i la piscina municipal per reduir el risc de transmissió de 

xp. 2015/1646 Concedir la subvenció per realitzar 
millores estructurals a les instal·lacions d’ACS del pavelló esportiu per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per un import de 2.862,24 €. 

Exp. 2015/1758 Concedir la subvenció per realitzar 
millores estructurals a les instal·lacions de lescola de dansa municipal per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Celrà per un import de 6.412,10 €. 

Exp. 2015/247 Incoar l’expedient que ha de determinar 
si l’aprovació de la despesa de formació externa comprensiva de la realització del màster en 
direcció pública “Executive master in public administration” impartit per ESADE s’ajusta a la 
normativa que resultava d’aplicació en matèria de personal al servei de les administracions 

omenta que hi ha dos 
decrets amb el mateix número d’expedient i demana informació sobre aquest fet.  

erent respon, en referència al primer expedient, que el procediment normal pel 
que fa a la prestació de serveis per part de Dipsalut s’inicia amb la petició per part de 

juntament, amb el que es genera una taxa que l’ajuntament ha d’abonar. En 
sol·licita un programa concret, que posteriorment 

ipsalut comprova que no és l’adient per resoldre la problemàtica que afecta a les 
instal·lacions revisades i degut a la deferència d’import de les taxes dels diferents 

s compensat amb altres 



 

L’altre expedient, una modificació de crèdit, creu que hi deu haver un error ja que no 
pot tenir el mateix número
 
El senyor Salellas vol saber els motius de l’adjudicació del subministrament de 
carburant pels vehicles de Dipsalut a la empresa BP Oil España, i en general, més 
dades sobre aquest contracte.
 
El gerent respon que són sis els vehicles de què disposa Dipsalut, vehicles que fan 
servir els agents per desplaçaments als diferents Ajuntaments de la província i afegeix 
que cada agent disposa d’una targeta individual on carreguen el consum de carburant.
Respecte del contracte, explica 
adjudicar a l’empresa que es determini en el seu moment.
 
El senyor Salellas demana informació sobre 
pública concedida a Maçanet de la Selva
concedeixen aquest tipus de subvencions
 
El gerent respon que en determinades instal·lacions s’efectúen 
que donen resultat positiu i per tant necessiten una reforma més estructural i no de 
desinfecció. És el que anomene
 
Per resoldre la situació hi ha el programa SAT
concurrència pública i per intervencions de menor importància, però en ocasions la 
intervenció requereix una ac
anterior, es va acordar la cessió de competències a favor del president per a la 
concessió de subvencions excloses de concurrència 
problemàtica de la legionel·la recurrent 
 
El gerent vol puntualitzar que e
material i la instal·lació necessàries per reduir el risc de contagi de legionel·la i en cap 
cas inclou treballs de construcció o rehabilitació de les i
 
El senyor Salellas demana 
arran dels màsters d’ESADE
 
El president respon que 
confeccionar la Diputació
tècnic de recursos humans de Dipsalut
 
Afegeix que era la seva volunta
corresponent proposta de resolució i aprofita per 
demostrarà que els fets investigats es van portar a terme de manera transparent i 
segons la normativa vigent
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L’altre expedient, una modificació de crèdit, creu que hi deu haver un error ja que no 
pot tenir el mateix número d’expedient. Li ho confirmarà posteriorment

El senyor Salellas vol saber els motius de l’adjudicació del subministrament de 
carburant pels vehicles de Dipsalut a la empresa BP Oil España, i en general, més 
dades sobre aquest contracte. 

que són sis els vehicles de què disposa Dipsalut, vehicles que fan 
servir els agents per desplaçaments als diferents Ajuntaments de la província i afegeix 
que cada agent disposa d’una targeta individual on carreguen el consum de carburant.

tracte, explica que és anual i per tant, l’any vinent
adjudicar a l’empresa que es determini en el seu moment. 

demana informació sobre la subvenció exclosa de concurrència 
pública concedida a Maçanet de la Selva, i en general pels motius pels quals es 
concedeixen aquest tipus de subvencions. 

erent respon que en determinades instal·lacions s’efectúen contínues 
positiu i per tant necessiten una reforma més estructural i no de 

el que anomenem “legionel·la recurrent”.  

Per resoldre la situació hi ha el programa SAT (Servei i Assessorament Tècnic)
concurrència pública i per intervencions de menor importància, però en ocasions la 
intervenció requereix una acció més important i per aquestes actuacions, ja al mandat 
anterior, es va acordar la cessió de competències a favor del president per a la 
concessió de subvencions excloses de concurrència pública per accions lligades a la 
problemàtica de la legionel·la recurrent de fins a 60.000 euros.  

erent vol puntualitzar que en tot cas, aquest import fa referència exclusivament al 
material i la instal·lació necessàries per reduir el risc de contagi de legionel·la i en cap 
cas inclou treballs de construcció o rehabilitació de les instal·lacions.

Salellas demana informació sobre l’estat de tramitació de l’
ESADE. 

que resten a l’espera de rebre els informes 
iputació de Girona i, que un cop rebut, l’instructor

tècnic de recursos humans de Dipsalut, emetrà la seva proposta de resolució

que era la seva voluntat poder presentar en el present C
corresponent proposta de resolució i aprofita per reiterar que està convençut que es 
demostrarà que els fets investigats es van portar a terme de manera transparent i 
segons la normativa vigent. 
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L’altre expedient, una modificació de crèdit, creu que hi deu haver un error ja que no 
confirmarà posteriorment 

El senyor Salellas vol saber els motius de l’adjudicació del subministrament de 
carburant pels vehicles de Dipsalut a la empresa BP Oil España, i en general, més 

que són sis els vehicles de què disposa Dipsalut, vehicles que fan 
servir els agents per desplaçaments als diferents Ajuntaments de la província i afegeix 
que cada agent disposa d’una targeta individual on carreguen el consum de carburant. 

anual i per tant, l’any vinent es tornarà a 

la subvenció exclosa de concurrència 
al pels motius pels quals es 

contínues analítiques 
positiu i per tant necessiten una reforma més estructural i no de 

(Servei i Assessorament Tècnic), de 
concurrència pública i per intervencions de menor importància, però en ocasions la 

i per aquestes actuacions, ja al mandat 
anterior, es va acordar la cessió de competències a favor del president per a la 

pública per accions lligades a la 

n tot cas, aquest import fa referència exclusivament al 
material i la instal·lació necessàries per reduir el risc de contagi de legionel·la i en cap 

nstal·lacions. 

sobre l’estat de tramitació de l’expedient obert 

 tècnics que ha de 
l’instructor de l’expedient, el 

emetrà la seva proposta de resolució.  

t poder presentar en el present Consell Rector la 
reiterar que està convençut que es 

demostrarà que els fets investigats es van portar a terme de manera transparent i 



 

5. 2015/834 – Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 
paga de desembre de 2012 retin

 
La Presidència explica als assistents que una llei estatal va suprimir la paga 
extraordinària de desembre de 2012 i que aquesta paga s’està retornant de manera 
fraccionada d’acord amb les directrius del Ministeri d’Hisenda i Administrac
Públiques.  
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/7, que va tenir lloc 
el 20 de novembre de 2012, va aprovar, en execució de l’article 2 del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mes
foment de la competitivitat, la supressió de la paga extraordinària que el personal al 
servei de Dipsalut havia de percebre el mes de desembre de 2012.
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordi
en aplicació de l’article 1 del Reial Decret
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i 
s’adopten altres mesures en matèria d’ocu
preveu la retribució amb caracter extraordinari d’import equivalent a 48 dies (o bé al 
26,23%) dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària corresponent al mes de 
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, aprova l’abonament en favor del 
personal al servei de Dipsalut de les quantitats equiv
corresponent a 48 dies (o bé al 26,23%) de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinàr
desembre de 2012, per aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol.
 
A més, l’acord del Ple de la Diputació de Girona estableix que tant la Corporació com 
els ens que en depenen elaboraran la relació individual del personal afectat per 
l’acord esmentat, així com la quantificació individual de la quantia que els correspon 
percebre. 
 
En virtut d’aquests antecedents, en execució de l’acord del Ple de la Diputació de 
Girona de 20 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent 
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Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 
paga de desembre de 2012 retin guda (G06 2015/42) 

La Presidència explica als assistents que una llei estatal va suprimir la paga 
extraordinària de desembre de 2012 i que aquesta paga s’està retornant de manera 
fraccionada d’acord amb les directrius del Ministeri d’Hisenda i Administrac

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/7, que va tenir lloc 
el 20 de novembre de 2012, va aprovar, en execució de l’article 2 del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, la supressió de la paga extraordinària que el personal al 
servei de Dipsalut havia de percebre el mes de desembre de 2012. 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2015, i 
en aplicació de l’article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i 
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, que 
preveu la retribució amb caracter extraordinari d’import equivalent a 48 dies (o bé al 
26,23%) dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012 per l’aplicació del 

llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, aprova l’abonament en favor del 
personal al servei de Dipsalut de les quantitats equivalents a la part proporcional 
corresponent a 48 dies (o bé al 26,23%) de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinàr
desembre de 2012, per aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol. 

A més, l’acord del Ple de la Diputació de Girona estableix que tant la Corporació com 
els ens que en depenen elaboraran la relació individual del personal afectat per 

esmentat, així com la quantificació individual de la quantia que els correspon 

En virtut d’aquests antecedents, en execució de l’acord del Ple de la Diputació de 
Girona de 20 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels 

atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
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Proposta d’aprovació dels imports del segon retorn parcial de la 

La Presidència explica als assistents que una llei estatal va suprimir la paga 
extraordinària de desembre de 2012 i que aquesta paga s’està retornant de manera 
fraccionada d’acord amb les directrius del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/7, que va tenir lloc 
el 20 de novembre de 2012, va aprovar, en execució de l’article 2 del Reial Decret Llei 

ures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, la supressió de la paga extraordinària que el personal al 

 

nària del dia 20 d’octubre de 2015, i 
llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es 

concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i 
pació pública i d’estímul a l’economia, que 

preveu la retribució amb caracter extraordinari d’import equivalent a 48 dies (o bé al 
26,23%) dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 

desembre de 2012 per l’aplicació del 
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, aprova l’abonament en favor del 
alents a la part proporcional 

corresponent a 48 dies (o bé al 26,23%) de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de 

A més, l’acord del Ple de la Diputació de Girona estableix que tant la Corporació com 
els ens que en depenen elaboraran la relació individual del personal afectat per 

esmentat, així com la quantificació individual de la quantia que els correspon 

En virtut d’aquests antecedents, en execució de l’acord del Ple de la Diputació de 
Girona de 20 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels 

per unanimitat, l’adopció del 



 

 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la relació individual del personal al servei de Dipsalut afectat per 
l’acord del Ple de la Diputació de Girona, de 20 d’octubre
l’abonament de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent a 48 
dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en concepte de 
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseq
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del 
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
presupostària i de foment de la competitivitat, i de les quanties corresponent
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Aprovar la relació individual del personal al servei de Dipsalut afectat per 
l’acord del Ple de la Diputació de Girona, de 20 d’octubre de 2015, pel qual s’aprova 
l’abonament de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent a 48 
dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en concepte de 
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseq
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del 

llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
presupostària i de foment de la competitivitat, i de les quanties corresponent
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Aprovar la relació individual del personal al servei de Dipsalut afectat per 
de 2015, pel qual s’aprova 

l’abonament de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent a 48 
dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en concepte de 
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del 

llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
presupostària i de foment de la competitivitat, i de les quanties corresponents. 

 



 

 
 

Segon. Aprovar la despesa d’import 16.363,62 
següents del pressupost de Dipsalut d’enguany:
 

 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer i a la 
representació dels treballadors de Dipsalut.
 
6. 2015/2078 – Prop

2015/145) 
 
El president comença exposant els motius que han portat a decidir el canvi en els 
Estatuts i, concretament
important dels canvis introduït
Diputació de Girona a l’
de Polítiques i Promoció de la Salut, 
informes publicats per l’Organi
Catalunya, el sistema sanitari només cobreix aproximadament un 20% del que es 
podria considerar com a salut pública, ja que la resta, un 80%, la determina l’estil de 
vida o l’entorn social del ciutadà o ciuta
Dipsalut va portar a terme el projecte Salut i Crisi, el qual te continuació en aquest 
any, i que per tant són actuacions que per la seva naturalesa serien molt properes a 
les que porta Acció S
departament i les seves actuacions

Aplicació Descripció

1/3110/10100 Retrib. Personal directiu professional
1/3110/11000 Retrib. Personal eventual Gabinets
1/3110/13100 Retrib. Personal laboral temporal Govern
2/3110/12004 Retrib. Bàsiques funcionaris grup C2 Agaie
2/3110/13000 Retrib. Bàsiques personal laboral Agaie
2/3110/13100 Retrib. Personal laboral temporal Agaie
3/3110/13000 Retrib. Bàsiques personal laboral IQ
3/3110/13100 Retrib. Personal laboral temporal IQ
4/3110/12000 Retrib. Bàsiques funcionaris grup A1 Promoció
4/3110/13100 Retrib. Personal laboral temporal Promoció
5/3110/12000 Retrib. Bàsiques funcionaris grup A1 Protecció
5/3110/13100 Retrib. Personal laboral temporal Protecció
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despesa d’import 16.363,62 € amb càrrec a les aplicacions 
següents del pressupost de Dipsalut d’enguany: 

Comunicar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer i a la 
representació dels treballadors de Dipsalut. 

Prop osta de modificació dels Estatuts de l’Organisme (L E 

resident comença exposant els motius que han portat a decidir el canvi en els 
concretament, es vol centrar en el que al seu parer és el punt més 

important dels canvis introduïts, la integració del departament d’Acció Soc
Diputació de Girona a l’estructura de Dipsalut. Explica que, en opinió del 
de Polítiques i Promoció de la Salut, senyor Pau Batlle, així com diversos estudis i 
informes publicats per l’Organització Mundial per la Salut i la Generalitat de 
Catalunya, el sistema sanitari només cobreix aproximadament un 20% del que es 
podria considerar com a salut pública, ja que la resta, un 80%, la determina l’estil de 
vida o l’entorn social del ciutadà o ciutadana. Incideix en el fet que ja l’any anterior 
Dipsalut va portar a terme el projecte Salut i Crisi, el qual te continuació en aquest 
any, i que per tant són actuacions que per la seva naturalesa serien molt properes a 

Social. Creu que amb aquesta integració es potenciarà el 
departament i les seves actuacions, a més de fer-la més eficient, ja que posa com 

Descripció

Retrib. Personal directiu professional    1.311,76 € 
Retrib. Personal eventual Gabinets       875,98 € 
Retrib. Personal laboral temporal Govern       820,11 € 
Retrib. Bàsiques funcionaris grup C2 Agaie       425,22 € 
Retrib. Bàsiques personal laboral Agaie    1.428,73 € 
Retrib. Personal laboral temporal Agaie    1.966,05 € 
Retrib. Bàsiques personal laboral IQ       769,74 € 
Retrib. Personal laboral temporal IQ       941,00 € 
Retrib. Bàsiques funcionaris grup A1 Promoció       779,63 € 
Retrib. Personal laboral temporal Promoció    2.805,26 € 
Retrib. Bàsiques funcionaris grup A1 Protecció    1.640,70 € 
Retrib. Personal laboral temporal Protecció    2.599,44 € 

 16.363,62 € 
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àrrec a les aplicacions 

 

Comunicar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer i a la 

osta de modificació dels Estatuts de l’Organisme (L E 

resident comença exposant els motius que han portat a decidir el canvi en els 
es vol centrar en el que al seu parer és el punt més 

s, la integració del departament d’Acció Social de 
en opinió del cap de l’Àrea 

, així com diversos estudis i 
tzació Mundial per la Salut i la Generalitat de 

Catalunya, el sistema sanitari només cobreix aproximadament un 20% del que es 
podria considerar com a salut pública, ja que la resta, un 80%, la determina l’estil de 

n el fet que ja l’any anterior 
Dipsalut va portar a terme el projecte Salut i Crisi, el qual te continuació en aquest 
any, i que per tant són actuacions que per la seva naturalesa serien molt properes a 

amb aquesta integració es potenciarà el 
la més eficient, ja que posa com 

 Import 

   1.311,76 € 
      875,98 € 
      820,11 € 
      425,22 € 
   1.428,73 € 
   1.966,05 € 
      769,74 € 
      941,00 € 
      779,63 € 
   2.805,26 € 
   1.640,70 € 
   2.599,44 € 
 16.363,62 € 



 

exemple el servei de tele
però finançat amb recursos de Dipsalut.
 
El president segueix exposant la resta de modificacions del
caràcter més tècnic: en primer lloc es farà un canvi d’adscripció de Dipsalut que 
passarà d’estar inclòs al Departament de Cooperació Municipal de Diputació de 
Girona a ser adscrita al
Diputació de Girona. L’altr
Dipsalut passaran a ser bimensuals en comptes de semestrals, encara que la seva 
intenció és continuar efectuant les 
es modificarà la Gerència de Dipsalut, que passarà a ser un càrrec únic i amb caràcter 
de directiu professional, personal de confiança, escollit segons determini la legislació 
vigent però que en tot cas la se
Dipsalut. 
 
El senyor Salellas manifesta el seu vot contrari a les esmentades modificacions i 
demana que així consti en l’acta de la sessió.
contrari, ja que segons la
justificats els motius de la integració de l’esmentat departament 
l’estructura de Dipsalut, i 
pel que fa a la problemàtica de salut pública
responsable l’actual sistema econòmic degut a les desigualtats que genera i la 
conseqüent pobresa que pateixen molts ciutadans i ciutadanes. 
 
El senyor Salellas segueix
situació és al revés del que anteriorment s’ha exposat i que la prioritat hauria de ser 
l’acció i atenció social dels ciutadans i ciutadanes, que hauria d’anar molt més enllà de 
les seves actuals limitacions, 
element més dels inclosos dins de l’atenció social.
 
A més, el senyor Salellas a
exposat pel president en la seva intervenció, la problemàtica laboral de part de l
plantilla de Dipsalut, ja que segons la seva informació, en el Consell Rector efectuat al 
mes d’octubre, es va aprovar la relació de llocs de treball de Dipsalut tot i que la seva 
confecció no s’havia presentat als treballadors, tal i com en teoria s’hag
fer, per intentar trobar un acord. Considera que en el seu dia, en una votació en qu
ell es va abstenir, va ser aprovada una plantilla que no havia seguit el procediment 
correcte,  i manifesta la seva satisfacció per haver pres aquella decisi
seva intervenció demanant aclariment sobre el procés d’aprovació de l’esmentada 
plantilla, a més de demanar que consti en acta el seu vot contrari
aquest assumpte.  
 
El president informa que la plantilla era
i que la única modificac
de la Presidència”, era fonamentada en una 
Dipsalut, i que aquesta reforma no te cap relació a
a la seva intervenció inicial
una obligació establerta pels terminis d’aprovació del 
que l’esmentada relació s’inclou com un anne
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exemple el servei de tele-assistència, que era un servei executat per 
però finançat amb recursos de Dipsalut. 

exposant la resta de modificacions dels Estatut
en primer lloc es farà un canvi d’adscripció de Dipsalut que 

passarà d’estar inclòs al Departament de Cooperació Municipal de Diputació de 
Girona a ser adscrita al departament que determini en el seu moment el Ple de la 

L’altra modificació és que les reunions del Consell Rector de 
Dipsalut passaran a ser bimensuals en comptes de semestrals, encara que la seva 
intenció és continuar efectuant les reunions amb caràcter mensual.
es modificarà la Gerència de Dipsalut, que passarà a ser un càrrec únic i amb caràcter 
de directiu professional, personal de confiança, escollit segons determini la legislació 
vigent però que en tot cas la seva durada quedarà limitada a la del 

Salellas manifesta el seu vot contrari a les esmentades modificacions i 
demana que així consti en l’acta de la sessió. Tot seguit exposa els motius del seu vot

, ja que segons la informació que li ha sigut facilitada, no troba suficientment 
justificats els motius de la integració de l’esmentat departament 

, i afirma estar en desacord amb les explicacions del 
màtica de salut pública, ja que segons la seva opinió

responsable l’actual sistema econòmic degut a les desigualtats que genera i la 
conseqüent pobresa que pateixen molts ciutadans i ciutadanes.  

El senyor Salellas segueix la seva intervenció manifestant que l’enfocament de la 
situació és al revés del que anteriorment s’ha exposat i que la prioritat hauria de ser 
l’acció i atenció social dels ciutadans i ciutadanes, que hauria d’anar molt més enllà de 
les seves actuals limitacions, i que el concepte de salut pública hauria de ser un 
element més dels inclosos dins de l’atenció social. 

A més, el senyor Salellas aprofita la seva intervenció per comentar el tema abans 
resident en la seva intervenció, la problemàtica laboral de part de l

plantilla de Dipsalut, ja que segons la seva informació, en el Consell Rector efectuat al 
mes d’octubre, es va aprovar la relació de llocs de treball de Dipsalut tot i que la seva 
confecció no s’havia presentat als treballadors, tal i com en teoria s’hag
fer, per intentar trobar un acord. Considera que en el seu dia, en una votació en qu
ell es va abstenir, va ser aprovada una plantilla que no havia seguit el procediment 
correcte,  i manifesta la seva satisfacció per haver pres aquella decisi
seva intervenció demanant aclariment sobre el procés d’aprovació de l’esmentada 
plantilla, a més de demanar que consti en acta el seu vot contrari

informa que la plantilla era continuista amb les aprovades e
i que la única modificació que s’hi volia introduir, l’eliminació del lloc 

era fonamentada en una decisió política presa pel 
Dipsalut, i que aquesta reforma no te cap relació amb la problemàtica laboral referida 

inicial. Exposa que l’aprovació de la relació de llocs de treball era 
una obligació establerta pels terminis d’aprovació del pressupost 
que l’esmentada relació s’inclou com un annex del pressupost de Dipsalut que alhora 
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era un servei executat per Acció Social 

Estatuts, que són de 
en primer lloc es farà un canvi d’adscripció de Dipsalut que 

passarà d’estar inclòs al Departament de Cooperació Municipal de Diputació de 
departament que determini en el seu moment el Ple de la 

modificació és que les reunions del Consell Rector de 
Dipsalut passaran a ser bimensuals en comptes de semestrals, encara que la seva 

reunions amb caràcter mensual. En darrer terme, 
es modificarà la Gerència de Dipsalut, que passarà a ser un càrrec únic i amb caràcter 
de directiu professional, personal de confiança, escollit segons determini la legislació 

va durada quedarà limitada a la del president de 

Salellas manifesta el seu vot contrari a les esmentades modificacions i 
exposa els motius del seu vot 

informació que li ha sigut facilitada, no troba suficientment 
justificats els motius de la integració de l’esmentat departament d’Acció Social a 

en desacord amb les explicacions del president 
ja que segons la seva opinió, considera 

responsable l’actual sistema econòmic degut a les desigualtats que genera i la 

anifestant que l’enfocament de la 
situació és al revés del que anteriorment s’ha exposat i que la prioritat hauria de ser 
l’acció i atenció social dels ciutadans i ciutadanes, que hauria d’anar molt més enllà de 

epte de salut pública hauria de ser un 

profita la seva intervenció per comentar el tema abans 
resident en la seva intervenció, la problemàtica laboral de part de la 

plantilla de Dipsalut, ja que segons la seva informació, en el Consell Rector efectuat al 
mes d’octubre, es va aprovar la relació de llocs de treball de Dipsalut tot i que la seva 
confecció no s’havia presentat als treballadors, tal i com en teoria s’hagués hagut de 
fer, per intentar trobar un acord. Considera que en el seu dia, en una votació en què 
ell es va abstenir, va ser aprovada una plantilla que no havia seguit el procediment 
correcte,  i manifesta la seva satisfacció per haver pres aquella decisió. Finalitza la 
seva intervenció demanant aclariment sobre el procés d’aprovació de l’esmentada 
plantilla, a més de demanar que consti en acta el seu vot contrari en relació amb 

es aprovades els últims anys 
eliminació del lloc de “Coordinador/a 

política presa pel president de 
mb la problemàtica laboral referida 

Exposa que l’aprovació de la relació de llocs de treball era 
 de l’Organisme ja 

x del pressupost de Dipsalut que alhora 



 

s’integra en el de la Diputació de Girona
recursos alliberats per l’eliminació de 
reforçar les diverses àrees de Dipsalut 
treballadors afectats per la problemàtica van mostrar el seu desacord
la seva opinió, aquests recursos extres es podrien fer servir per millorar les seves 
retribucions. 
 
El president finalitza la seva int
intentar solucionar els problemes esmentats i afirmant que no es modificarà l’actual 
relació de llocs de treball fins que s’hagin solucionat aquestes discrepàncies.
 
Abans de cedir el torn de paraula, lame
la informació necessària en el cas de la integració del departament d’
aprofita per oferir a tots
Salellas, la possibilitat d’accedir a tot
 
El senyor Salellas respon
una reunió concertada amb el 
expedients. 
 
El gerent s’ofereix per concertar un
de resoldre els dubtes que pugui tenir referents a l
d’Acció Social 
 
El senyor Salellas respon
ell ja va ser present a l
aquest canvi obeeix a motivacions polítiques
 
El president insisteix en qu
ambdós organismes amb les mateixes entitats i que fins
ciutadania té dubtes i confusions a
es milloraran els serveis, com per exemple tele
organisme que per la seva naturalesa està molt preparat a 
prestació de serveis, i que en absolut és la intenció de Diputació de Girona o de 
Dipsalut eliminar les tasques realitzades pel departament 
 
El president finalitza la seva intervenció insistint en l
Acció Social i la intenció de crear un concepte de salut pública més actual i modern 
com són el programa S
posteriorment. 
 
La senyora Cantenys vol remarcar la necessitat de resoldre
ajuntaments, més enllà de 
en què l’esmentada integració resultarà positiva. Afegeix que 
personal i organigrama, prefereix no entrar
manifesta la preocupació que això genera als membres del 
que siguin puntualment informats de qualsevol proposta o negociació
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s’integra en el de la Diputació de Girona i informa que la intenció inicial era que els 
sos alliberats per l’eliminació de l’esmentat lloc de treball es fessin servir

reforçar les diverses àrees de Dipsalut i que va ser en aquell moment on els 
treballadors afectats per la problemàtica van mostrar el seu desacord
la seva opinió, aquests recursos extres es podrien fer servir per millorar les seves 

El president finalitza la seva intervenció mostrant la seva disposició
intentar solucionar els problemes esmentats i afirmant que no es modificarà l’actual 
relació de llocs de treball fins que s’hagin solucionat aquestes discrepàncies.

Abans de cedir el torn de paraula, lamenta que el senyor Salellas no hagi disposat de 
la informació necessària en el cas de la integració del departament d’
aprofita per oferir a tots els membres del Consell Rector, i en especial al 

la possibilitat d’accedir a tota la informació de què disposa l’organisme.

senyor Salellas respon que la CUP ja ho fa, i que precisament el dijous
una reunió concertada amb el gerent de Dipsalut per tal de revisar diversos 

erent s’ofereix per concertar una reunió amb el cap de l’Àrea de 
de resoldre els dubtes que pugui tenir referents a la integració del departament 

senyor Salellas respon que segons la seva opinió no és només un tema tècnic, que 
ell ja va ser present a l’exposició que va fer el senyor Pau Batlle i es reafirma en 
aquest canvi obeeix a motivacions polítiques. 

insisteix en què la decisió s’ha fonamentat en criteris tècnics, al treballar 
ambdós organismes amb les mateixes entitats i que fins i tot en alguns casos la 

dubtes i confusions a l’hora de fer ús d’una o altra entitat
els serveis, com per exemple tele-assistència, ja que Dipsalut és un 

organisme que per la seva naturalesa està molt preparat a nivell de contractació i 
prestació de serveis, i que en absolut és la intenció de Diputació de Girona o de 
Dipsalut eliminar les tasques realitzades pel departament d’Acció Social.

inalitza la seva intervenció insistint en la confluència ent
ocial i la intenció de crear un concepte de salut pública més actual i modern 

Salut i Crisi o el projecte de Xaropclown, del qual en parlarà 

vol remarcar la necessitat de resoldre els problemes reals dels 
més enllà de discursos polítics o filosòfics, i manifesta la seva confiança 

l’esmentada integració resultarà positiva. Afegeix que en referència al tema de 
personal i organigrama, prefereix no entrar-hi, ja que és un tema delicat, però 
manifesta la preocupació que això genera als membres del Consell 
que siguin puntualment informats de qualsevol proposta o negociació
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informa que la intenció inicial era que els 
es fessin servir per 

i que va ser en aquell moment on els 
treballadors afectats per la problemàtica van mostrar el seu desacord, ja que segons 
la seva opinió, aquests recursos extres es podrien fer servir per millorar les seves 

disposició al diàleg per 
intentar solucionar els problemes esmentats i afirmant que no es modificarà l’actual 
relació de llocs de treball fins que s’hagin solucionat aquestes discrepàncies. 

no hagi disposat de 
la informació necessària en el cas de la integració del departament d’Acció Social i 

i en especial al senyor 
a l’organisme. 

CUP ja ho fa, i que precisament el dijous següent té 
erent de Dipsalut per tal de revisar diversos 

rea de Promoció per tal 
a integració del departament 

que segons la seva opinió no és només un tema tècnic, que 
i es reafirma en què 

s’ha fonamentat en criteris tècnics, al treballar 
i tot en alguns casos la 

entitat, i exposa que 
ja que Dipsalut és un 
nivell de contractació i 

prestació de serveis, i que en absolut és la intenció de Diputació de Girona o de 
ocial. 

a confluència entre Dipsalut i 
ocial i la intenció de crear un concepte de salut pública més actual i modern 

aropclown, del qual en parlarà 

els problemes reals dels 
polítics o filosòfics, i manifesta la seva confiança 

referència al tema de 
és un tema delicat, però 

onsell Rector i reclama 
que siguin puntualment informats de qualsevol proposta o negociació. 



 

El secretari pren la paraula per 
recursos humans, que les xifres són 
dels tècnics de Dipsalut en comparació amb 
que el personal de Dipsalut ha enfocat de manera 
l’eliminació del lloc de treball abans referit no té
de retribucions que reclamen, atès
aquesta possibilitat, i considera que les comparacions entre diferents organismes molt 
diferents entre sí no són correctes
responsabilitat i volum de feina que són molt difícils de concretar.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió de 20 de març de 2007, 
l’expedient d’establiment del servei de prestació d’assistència i cooperació als 
municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública 
justificativa, projecte d’establiment i reglament del règim jurídic i del servei
l’aprovació de la gestió directa com a forma de gestió del servei i els estatuts de 
“l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona”. 
  
L’expedient aprovat es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils mitjançant edicte public
2007, DOGC número 4849 de 26 de març de 2007 i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació.  
  
El Ple de la Diputació, en sessió de 15 de maig de 2007, va aprovar de manera 
definitiva els Estatuts de l’Organism
Girona (Dipsalut), acord que va ser publicat al 
número 108 de 31 de maig de 2007.
 
Després de la posada en marxa operativa de Dipsalut, i amb l’experiència de més de 
quatre anys de treball, la direcció de l’Organisme va proposar al Ple de la Diputació de 
Girona algunes modificacions dels Estatuts (preveure l’atorgament de subvencions, 
creació de la figura de les Vicepresidències
a la sessió plenària del 20 de desembre de 2011, es van sotmetre a informació 
pública i van esdevenir definitives amb la publicació al 
de Girona número 189 d’1 d’octubre de 2012.
 
Arran de la transferència del servei d’Ac
de Girona, la Presidència de l’Organisme considera necessari incorporar algunes 
modificacions en els Estatuts.
 
En concret, es proposa modificar la finalitat de l’Organisme que passa a ser no només 
prestar serveis de salut pública, sinó també d’acció social. A més, s’incorporen 
modificacions al règim jurídic (article 2) per tal d’actualitzar la
 
Pel que fa a les competències i finalitats de l’Organisme, es proposa incorporar un 
punt tercer en l’article 5 dels estatuts que preveu les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis també en l’àmbit de les seves 
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El secretari pren la paraula per comentar que aquest és un tema 
cursos humans, que les xifres són d’aproximadament 1.650 €, que és la retribució 

ipsalut en comparació amb els 1.900 € del tècnics de Diputació. Creu 
que el personal de Dipsalut ha enfocat de manera errònia la seva situació

c de treball abans referit no té res a veure amb el possible augment 
de retribucions que reclamen, atès que la legislació vigent prohibeix expressament 

i considera que les comparacions entre diferents organismes molt 
rents entre sí no són correctes, ja que hi ha un component de nivell de 

responsabilitat i volum de feina que són molt difícils de concretar. 

Finalitzen les intervencions. 

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió de 20 de març de 2007, 
expedient d’establiment del servei de prestació d’assistència i cooperació als 

municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública 
justificativa, projecte d’establiment i reglament del règim jurídic i del servei

de la gestió directa com a forma de gestió del servei i els estatuts de 
“l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona”. 

L’expedient aprovat es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona número 62 de 28 de març de 
2007, DOGC número 4849 de 26 de març de 2007 i en el tauler d’anuncis de la 

El Ple de la Diputació, en sessió de 15 de maig de 2007, va aprovar de manera 
definitiva els Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut), acord que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 108 de 31 de maig de 2007. 

Després de la posada en marxa operativa de Dipsalut, i amb l’experiència de més de 
uatre anys de treball, la direcció de l’Organisme va proposar al Ple de la Diputació de 

Girona algunes modificacions dels Estatuts (preveure l’atorgament de subvencions, 
creació de la figura de les Vicepresidències...). Aquestes modificacions es van aprova
a la sessió plenària del 20 de desembre de 2011, es van sotmetre a informació 
pública i van esdevenir definitives amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Girona número 189 d’1 d’octubre de 2012. 

Arran de la transferència del servei d’Acció Social a Dipsalut per part de la Diputació 
de Girona, la Presidència de l’Organisme considera necessari incorporar algunes 
modificacions en els Estatuts. 

En concret, es proposa modificar la finalitat de l’Organisme que passa a ser no només 
veis de salut pública, sinó també d’acció social. A més, s’incorporen 

modificacions al règim jurídic (article 2) per tal d’actualitzar la normativa

Pel que fa a les competències i finalitats de l’Organisme, es proposa incorporar un 
le 5 dels estatuts que preveu les funcions d’assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis també en l’àmbit de les seves 
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és un tema purament de 
que és la retribució 

del tècnics de Diputació. Creu 
la seva situació, ja que 

res a veure amb el possible augment 
la legislació vigent prohibeix expressament 

i considera que les comparacions entre diferents organismes molt 
ja que hi ha un component de nivell de 

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió de 20 de març de 2007, 
expedient d’establiment del servei de prestació d’assistència i cooperació als 

municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública -memòria 
justificativa, projecte d’establiment i reglament del règim jurídic i del servei-, així com 

de la gestió directa com a forma de gestió del servei i els estatuts de 
“l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona”.  

L’expedient aprovat es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
at en el BOP de Girona número 62 de 28 de març de 

2007, DOGC número 4849 de 26 de març de 2007 i en el tauler d’anuncis de la 

El Ple de la Diputació, en sessió de 15 de maig de 2007, va aprovar de manera 
e Autònom de Salut Pública de la Diputació de 

Butlletí Oficial de la Província de Girona 

Després de la posada en marxa operativa de Dipsalut, i amb l’experiència de més de 
uatre anys de treball, la direcció de l’Organisme va proposar al Ple de la Diputació de 

Girona algunes modificacions dels Estatuts (preveure l’atorgament de subvencions, 
). Aquestes modificacions es van aprovar 

a la sessió plenària del 20 de desembre de 2011, es van sotmetre a informació 
Butlletí Oficial de la Província 

ció Social a Dipsalut per part de la Diputació 
de Girona, la Presidència de l’Organisme considera necessari incorporar algunes 

En concret, es proposa modificar la finalitat de l’Organisme que passa a ser no només 
veis de salut pública, sinó també d’acció social. A més, s’incorporen 

normativa. 

Pel que fa a les competències i finalitats de l’Organisme, es proposa incorporar un 
le 5 dels estatuts que preveu les funcions d’assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis també en l’àmbit de les seves 



 

competències d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 
immediata a persones en situa
 
Finalment, es proposa modificar l’article 12 (Funcionament de les sessions) per tal de 
fer-hi constar que el Consell Rector es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos 
en sessió ordinària, i es proposa modificar l’artic
més clara l’equiparació d’aquest òrgan a la figura regulada a l’article 13 de l’EBEP
 
D’acord amb aquests antecedents, vistos la proposta del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, de data 27 d’octubre de
de data 28 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts 
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, 
senyor Lluc Salellas i Vilar i els vots favorable
elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), aprovats pel Ple de la Dip
la sessió de 15 de maig de 2007 i modificats posteriorment en la sessió plenària de 20 
de desembre de 2011, d’acord amb el contingut següent:
 

“Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica 
 
1. L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputa
“Dipsalut”, és un organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les
finalitats, amb la finalitat de prestar serveis de salut públic a i acció social.
 
2. L’Organisme Autònom està adscrit a l’àrea 
Diputació de Girona. 
 
3. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori d
resulta competent la Diputació de Girona.
 
Article 2.- Règim jurídic 
 
1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel 
Reglament orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions 
dels seus òrgans, així com també per la legislació de règim local, i, 
particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règ
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny); la Llei 
procediment de les administracions públiques de Cat alunya
la Llei de contractes 
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competències d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 
immediata a persones en situació de risc o d’exclusió social. 

Finalment, es proposa modificar l’article 12 (Funcionament de les sessions) per tal de 
hi constar que el Consell Rector es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos 

, i es proposa modificar l’article 18 (sobre la Gerència), per deixar 
més clara l’equiparació d’aquest òrgan a la figura regulada a l’article 13 de l’EBEP

D’acord amb aquests antecedents, vistos la proposta del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, de data 27 d’octubre de 2015, i l’informe de la Secretaria, 
de data 28 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts 
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb el vot en contra del vocal 
senyor Lluc Salellas i Vilar i els vots favorables de la resta de membres presents
elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent 

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), aprovats pel Ple de la Dip
la sessió de 15 de maig de 2007 i modificats posteriorment en la sessió plenària de 20 
de desembre de 2011, d’acord amb el contingut següent: 

Naturalesa i personalitat jurídica  

1. L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en acrònim 
“Dipsalut”, és un organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les

amb la finalitat de prestar serveis de salut públic a i acció social.

2. L’Organisme Autònom està adscrit a l’àrea que determini el Ple de la 
Diputació de Girona.  

3. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori d
resulta competent la Diputació de Girona. 

Règim jurídic  

1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel 
Reglament orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions 

, així com també per la legislació de règim local, i, 
particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny); la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Cat alunya
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011 , de 
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competències d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció 

Finalment, es proposa modificar l’article 12 (Funcionament de les sessions) per tal de 
hi constar que el Consell Rector es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos 

le 18 (sobre la Gerència), per deixar 
més clara l’equiparació d’aquest òrgan a la figura regulada a l’article 13 de l’EBEP. 

D’acord amb aquests antecedents, vistos la proposta del cap de l’Àrea de Gestió 
2015, i l’informe de la Secretaria, 

de data 28 d’octubre de 2015, i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts 
amb el vot en contra del vocal 

s de la resta de membres presents, 

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), aprovats pel Ple de la Diputació, en 
la sessió de 15 de maig de 2007 i modificats posteriorment en la sessió plenària de 20 

ció de Girona, en acrònim 
“Dipsalut”, és un organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 

amb la finalitat de prestar serveis de salut públic a i acció social.   

que determini el Ple de la 

3. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori dins del qual 

1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel 
Reglament orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions 

, així com també per la legislació de règim local, i, 
particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 

im local de Catalunya; el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Cat alunya ; el text refós de 

del sector públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011 , de 



 

14 de novembre ; i altres disposicions concordants i de desenvolupament en 
matèria de règim local.
 
[…/…] 
 
Article 5.- Competències i finalitats 
 
(.../...) 
 
3. Respecte de l’àmbit de l’acció social, d’acord amb la L lei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  demés normativa 
sectorial, Dipsalut realitzarà funcions d’assistènc ia i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis en les co
informació de situacions de necessitat social i ate nció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social.
 
[…/…]  
 
Article 12.- Funcionament de les sessions 
 
El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent 
 
a) El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada 
en sessió ordinària. 
 
b) El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho 
consideri necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres.
 
c) La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que 
mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
 
d) A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les 
persones que exerceixin els càr
funcionàries en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència, podran ser 
convocats la persona titular de la gerència i altres responsables de l’organisme o 
persones alienes que informaran o assessoraran a l
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
 
e) En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions 
establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.  
 
[…/…]  
 
Article 18.- Concepte 
 
La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica 
administrativa de l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona. El titular d’aquest òrgan de direcció 
funcionari de carrera o laboral de les Administracions Públiques o un o una 
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; i altres disposicions concordants i de desenvolupament en 
matèria de règim local. 

Competències i finalitats  

ecte de l’àmbit de l’acció social, d’acord amb la L lei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  demés normativa 
sectorial, Dipsalut realitzarà funcions d’assistènc ia i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis en les co mpetències d’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i ate nció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social.  

Funcionament de les sessions  

El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent 

El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos
 

El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho 
consideri necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres.

La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que 
mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 

A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les 
persones que exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris o 
funcionàries en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència, podran ser 
convocats la persona titular de la gerència i altres responsables de l’organisme o 
persones alienes que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els 
assumptes per als quals es requereixi la seva presència. 

En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions 
establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.  

Concepte  

La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica 
administrativa de l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona. El titular d’aquest òrgan de direcció professional

rera o laboral de les Administracions Públiques o un o una 
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; i altres disposicions concordants i de desenvolupament en 

ecte de l’àmbit de l’acció social, d’acord amb la L lei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  demés normativa 
sectorial, Dipsalut realitzarà funcions d’assistènc ia i cooperació jurídica, 

mpetències d’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i ate nció immediata a 

El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent manera:  

cada dos mesos  

El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho 
consideri necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres. 

La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que 

A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les 
recs de secretari i interventor o funcionaris o 

funcionàries en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència, podran ser 
convocats la persona titular de la gerència i altres responsables de l’organisme o 

’òrgan col·legiat sobre els 

En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions 
establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.   

La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica 
administrativa de l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de 

professional  haurà de ser 
rera o laboral de les Administracions Públiques o un o una 



 

professional del sector privat, titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de 
cinc anys d’exercici professional en el segon supòsit.
 
[…/…]” 

 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública du
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de l’Organisme (www.dipsalut.cat).
  
Tercer. Transcorregut el termini esmentat en 
presentat reclamacions, els Estatuts quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i se’n 
publicarà el text íntegre que inclou les modificacions al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona per a la seva entrada en vigor, i 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

Quart. Facultar la Presidència delegada de Dipsalut per al desplegament d’aquest 
acord i per a formalitzar la documentació que sigui necessària.
 
7. 2015/2077 – Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (L E 2015/144)
 
La Presidència explica que, respecte del Catàleg aprovat per al 2015, en aquest 
desapareix el programa Pm09 de formació en l’ús de desfibril·ladors per a joves, atès 
que durant el 2016 es tr
manera abordar aquesta formació. A més, s’estén la resolució automàtica de 
procediments als programes Pt04, Pt05, Pt06, Pt07, Pt11, Pt13 i Pm01: l’Ajuntament 
realitza la sol·licitud de manera telemàt
digui el contrari. 
 
El Sr. Lluc Salellas i Vilar manifesta que es vol abstenir en la votació d’aquest punt.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 
novembre de 2014, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2015, que recollia l’oferta dels 
programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en matèria 
de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar 
seves competències, així com el pla anual d’actuació que va servir per al 
desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que suposava una 
pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les actuacions, programes,
accions i polítiques originades amb l’aprovació dels Catàlegs de Serveis anteriors, un 
cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els diferents municipis de les 
comarques gironines. 
 
Per al 2016, tant l’oferta de la cartera de serveis de Pro
Promoció de la Salut es mantenen. En aquest darrer àmbit, no obstant, desapareix el 
programa Pm09, de formació en desfibril·lació per a joves. Les actuacions 
corresponents, si escau, s’incorporaran a la gestió del programa Pm05
territori cardioprotegit”. 
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professional del sector privat, titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de 
cinc anys d’exercici professional en el segon supòsit. 

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

Tauler de la seu electrònica de l’Organisme (www.dipsalut.cat).

Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els Estatuts quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i se’n 
publicarà el text íntegre que inclou les modificacions al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona per a la seva entrada en vigor, i s’inserirà una referència a aquesta 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Facultar la Presidència delegada de Dipsalut per al desplegament d’aquest 
acord i per a formalitzar la documentació que sigui necessària. 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (L E 2015/144)

La Presidència explica que, respecte del Catàleg aprovat per al 2015, en aquest 
desapareix el programa Pm09 de formació en l’ús de desfibril·ladors per a joves, atès 
que durant el 2016 es treballarà amb el Consell Català de Ressuscitació de quina 
manera abordar aquesta formació. A més, s’estén la resolució automàtica de 
procediments als programes Pt04, Pt05, Pt06, Pt07, Pt11, Pt13 i Pm01: l’Ajuntament 
realitza la sol·licitud de manera telemàtica i s’entén acceptada a no ser que Dipsalut 

El Sr. Lluc Salellas i Vilar manifesta que es vol abstenir en la votació d’aquest punt.

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 
novembre de 2014, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2015, que recollia l’oferta dels 
programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en matèria 
de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar 
seves competències, així com el pla anual d’actuació que va servir per al 
desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que suposava una 
pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les actuacions, programes,
accions i polítiques originades amb l’aprovació dels Catàlegs de Serveis anteriors, un 
cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els diferents municipis de les 

Per al 2016, tant l’oferta de la cartera de serveis de Protecció de la Salut com la de 
Promoció de la Salut es mantenen. En aquest darrer àmbit, no obstant, desapareix el 
programa Pm09, de formació en desfibril·lació per a joves. Les actuacions 
corresponents, si escau, s’incorporaran a la gestió del programa Pm05
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professional del sector privat, titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de 

rant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 

Tauler de la seu electrònica de l’Organisme (www.dipsalut.cat). 

el punt anterior sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els Estatuts quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i se’n 
publicarà el text íntegre que inclou les modificacions al Butlletí Oficial de la Província 

s’inserirà una referència a aquesta 

Facultar la Presidència delegada de Dipsalut per al desplegament d’aquest 

Proposta d’aprovació del Catàleg de Serveis 2016 (L E 2015/144) 

La Presidència explica que, respecte del Catàleg aprovat per al 2015, en aquest 
desapareix el programa Pm09 de formació en l’ús de desfibril·ladors per a joves, atès 

eballarà amb el Consell Català de Ressuscitació de quina 
manera abordar aquesta formació. A més, s’estén la resolució automàtica de 
procediments als programes Pt04, Pt05, Pt06, Pt07, Pt11, Pt13 i Pm01: l’Ajuntament 

ica i s’entén acceptada a no ser que Dipsalut 

El Sr. Lluc Salellas i Vilar manifesta que es vol abstenir en la votació d’aquest punt. 

El Consell Rector de Dipsalut va aprovar, en la sessió ordinària núm. 2014/8, de 4 de 
novembre de 2014, el Catàleg de Serveis de Dipsalut 2015, que recollia l’oferta dels 
programes específics destinats als municipis de la demarcació de Girona en matèria 
de salut pública i polítiques de promoció de la salut, per tal de donar cobertura a les 
seves competències, així com el pla anual d’actuació que va servir per al 
desenvolupament efectiu de les actuacions recollides al Catàleg, i que suposava una 
pròrroga millorada, amb modificacions i adaptacions, de les actuacions, programes, 
accions i polítiques originades amb l’aprovació dels Catàlegs de Serveis anteriors, un 
cop avaluat l’impacte dels programes i les actuacions en els diferents municipis de les 

tecció de la Salut com la de 
Promoció de la Salut es mantenen. En aquest darrer àmbit, no obstant, desapareix el 
programa Pm09, de formació en desfibril·lació per a joves. Les actuacions 
corresponents, si escau, s’incorporaran a la gestió del programa Pm05, “Girona, 



 

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

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

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

Pm10. Programa "Salut i Crisi"

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

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

Pm01. Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables

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

Pm05. Programa "Girona, territori cardioprotegit"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2016

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes

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

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

Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 
Salellas i Vilar i el vot favorable de la r
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2016.
 
Segon. Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2016 que acompanya aquest 
Catàleg de Serveis.  
 
Tercer. Delegar a la Gerència d
ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes recollits en aquest 
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització de 
cadascun dels programes del Catàleg pod
de recursos. 
 
Annex 
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DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

02/12/2015 27/01/2016

02/12/2015 27/01/2016

02/12/2015 27/01/2016

02/12/2015 27/01/2016

02/03/2016 13/04/2016

02/03/2016 13/04/2016

02/03/2016 13/04/2016

02/12/2015 27/01/2016

02/12/2015 25/11/2016

02/12/2015 25/11/2016

02/12/2015 25/11/2016

04/12/2015 27/01/2016

02/12/2015
Període de vigència 

del Catàleg

02/12/2015
Període de vigència 

del Catàleg

11/05/2016 13/07/2016

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

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

Segons convocatòria

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

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

Pm04. Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi No requereix sol·licitud

Segons convocatòria

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

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

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

Pt12. Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
No requereix sol·licitud

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

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

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

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

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

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

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2016

Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes
PERÍODE DE SOL·LICITUD

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

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

Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 
Salellas i Vilar i el vot favorable de la resta de membres presents, l’adopció del 

Aprovar el Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2016. 

Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2016 que acompanya aquest 

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

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

13/04/2016 01/06/2016 31/10/2016

13/04/2016 04/01/2016 30/12/2016

13/04/2016 01/06/2016 31/10/2016

01/06/2016 31/10/2016

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

01/10/2015 30/09/2016

25/11/2016 04/01/2016 30/12/2016

04/01/2016 30/12/2016

25/11/2016 04/01/2016 30/12/2016

25/11/2016 04/01/2016 30/12/2016

27/01/2016 04/01/2016 30/12/2016

01/01/2016 31/12/2016

Període de vigència 
del Catàleg

04/01/2016 30/12/2016

Període de vigència 
del Catàleg

04/01/2016 30/12/2016

01/10/2015 30/09/2016

13/07/2016 12/09/2016 23/06/2017

02/01/2016 30/12/2016

Pla anual d'actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any 2016

PERÍODE D'ACTUACIONS DEL PROGRAMA

Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc 

esta de membres presents, l’adopció del 

 

Aprovar el Pla Anual d’Actuació per a l’any 2016 que acompanya aquest 

e Dipsalut l’acceptació de les sol·licituds dels 
ajuntaments derivades de la demanda dels diferents programes recollits en aquest 
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització de 

ran ser acceptades, segons la disponibilitat 



 

 
8. 2015/2076 – Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del  Pla 

Estratègic de Subvencions 2016 (LE 2015/143)
 
La Presidència explica als assistents que el pla no suposa un canvi import
respecte de l’any 2015 pel que fa a subvencions en l’àmbit de la salut pública, sinó 
que la principal diferència rau en la inclusió de les línies corresponents a Acció Social, 
d’acord amb les que estan vigents fins al moment, i que possiblement patiran
modificacions durant l’any 2016, atès que el pla estratègic no és vinculant, per 
adequar-les al nou impuls que se’ls vol donar.
 
 
El gerent informa que la 
desenvolupament exigeix
poder informar anticipadament la ciutadania i les administracions públiques les 
directrius i línees de foment 
la part de salut pública, amb l’experiència acumulada, 
canvi respecte l’any anterior es que l’any 2015 al ser any electoral es va concentrar 
gran part del Catàleg en determinats mesos
Rector restava inactiu; 
les actuacions de l’any 2016 tindran una distribució més equilibrada.
referència a la inclusió d’A
treballar les subvencions i serveis que realitzen i
actuacions que estaven portant a terme de manera habitual en els darrers anys.
 
El gerent finalitza seva intervenció puntualitza
és vinculant pel que fa a imports i dates, ja que é
planificació i que per tant aquestes, si fos necessari, es podrien modificar.
 
El vicepresident segon manifesta la seva comprensió a l’
les accions d’Acció Social amb poc temps de marge
diverses actuacions de l’esmentat departament estaven poc definides
exemple alfabetització d’adults, centres municipals d’adults, centre cívics, etc.
  
El gerent hi mostra el seu acord i expressa la intenció per part de Dipsalu
reduint progressivament l’activitat de foment d’Acció S
accions cap a la prestació de serveis concrets. 
 
El senyor Salellas manifesta que s’abstindrà en la votació d’aquest punt i aprofita per
informar que a l’esmentat 
es podran atorgar subvencions de manera directa”, i vol saber si ja estan decidides les 
subvencions incloses en aquesta categoria.
 
El gerent explica que el procediment de concessió d’aque
s’inicia a través de la sol·licitud que ha
excepcional i que no es trobin inclosos a cap dels programes o línees de Dipsalut, i 
que un cop acceptada la sol·licitud es procedeix a fer la corre
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Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del  Pla 
Estratègic de Subvencions 2016 (LE 2015/143)  

La Presidència explica als assistents que el pla no suposa un canvi import
respecte de l’any 2015 pel que fa a subvencions en l’àmbit de la salut pública, sinó 
que la principal diferència rau en la inclusió de les línies corresponents a Acció Social, 
d’acord amb les que estan vigents fins al moment, i que possiblement patiran
modificacions durant l’any 2016, atès que el pla estratègic no és vinculant, per 

les al nou impuls que se’ls vol donar. 

informa que la Llei i, sobre tot, el corresponent 
desenvolupament exigeixen l’aprovació d’un pla estratègic de subvencions, per tal de 
poder informar anticipadament la ciutadania i les administracions públiques les 

de foment que desenvoluparà l’Organisme i explica que, 
blica, amb l’experiència acumulada, està molt treballada i l’

canvi respecte l’any anterior es que l’any 2015 al ser any electoral es va concentrar 
atàleg en determinats mesos, ja que durant part de l’any el 

 aquesta situació no es produirà en els propers anys i
les actuacions de l’any 2016 tindran una distribució més equilibrada.
referència a la inclusió d’Acció Social no s’ha disposat de temps suficient per estudiar i 
treballar les subvencions i serveis que realitzen i, per tant, s’ha optat per oferir les 
actuacions que estaven portant a terme de manera habitual en els darrers anys.

seva intervenció puntualitzant que el Pla Estratègic de Dipsalut no 
és vinculant pel que fa a imports i dates, ja que és un instrument purament de 
planificació i que per tant aquestes, si fos necessari, es podrien modificar.

El vicepresident segon manifesta la seva comprensió a l’hora de valorar la inclusió de 
ocial amb poc temps de marge, però vol deixar constància que 

actuacions de l’esmentat departament estaven poc definides
alfabetització d’adults, centres municipals d’adults, centre cívics, etc.

erent hi mostra el seu acord i expressa la intenció per part de Dipsalu
vament l’activitat de foment d’Acció Social i reconduir les seves 

accions cap a la prestació de serveis concrets.  

manifesta que s’abstindrà en la votació d’aquest punt i aprofita per
l’esmentat pla estratègic s’hi pot llegir que “amb caràcter excepcional 

es podran atorgar subvencions de manera directa”, i vol saber si ja estan decidides les 
subvencions incloses en aquesta categoria. 

explica que el procediment de concessió d’aquest tipu
s’inicia a través de la sol·licitud que ha de fer referència a fets de caràcter singular
excepcional i que no es trobin inclosos a cap dels programes o línees de Dipsalut, i 
que un cop acceptada la sol·licitud es procedeix a fer la corresponent valoració
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Proposta d’acord del Consell Rector d’aprovació del  Pla 

La Presidència explica als assistents que el pla no suposa un canvi important 
respecte de l’any 2015 pel que fa a subvencions en l’àmbit de la salut pública, sinó 
que la principal diferència rau en la inclusió de les línies corresponents a Acció Social, 
d’acord amb les que estan vigents fins al moment, i que possiblement patiran 
modificacions durant l’any 2016, atès que el pla estratègic no és vinculant, per 

el corresponent Reglament de 
tègic de subvencions, per tal de 

poder informar anticipadament la ciutadania i les administracions públiques les 
i explica que, pel que fa a 

està molt treballada i l’únic 
canvi respecte l’any anterior es que l’any 2015 al ser any electoral es va concentrar 

part de l’any el Consell 
n els propers anys i, per tant, 

les actuacions de l’any 2016 tindran una distribució més equilibrada. Pel que fa 
ocial no s’ha disposat de temps suficient per estudiar i 

s’ha optat per oferir les 
actuacions que estaven portant a terme de manera habitual en els darrers anys. 

que el Pla Estratègic de Dipsalut no 
s un instrument purament de 

planificació i que per tant aquestes, si fos necessari, es podrien modificar. 

hora de valorar la inclusió de 
ixar constància que 

actuacions de l’esmentat departament estaven poc definides, com per 
alfabetització d’adults, centres municipals d’adults, centre cívics, etc. 

erent hi mostra el seu acord i expressa la intenció per part de Dipsalut d’anar 
ocial i reconduir les seves 

manifesta que s’abstindrà en la votació d’aquest punt i aprofita per 
pla estratègic s’hi pot llegir que “amb caràcter excepcional 

es podran atorgar subvencions de manera directa”, i vol saber si ja estan decidides les 

t tipus de subvencions 
fer referència a fets de caràcter singular i 

excepcional i que no es trobin inclosos a cap dels programes o línees de Dipsalut, i 
sponent valoració 



 

El president, per la seva banda,
poden concretar de manera prèvia
 
El senyor Salellas aprofita la seva intervenció per posar de manifest que
inclusió d’Acció Social dins l’estructura de Dipsalut s’ha aprovat amb el seu vot en 
contra, el pla estratègic
Dipsalut i cita textualment, inclou “l’àrea de polítiques i promoció de la salut i l’
protecció de la salut” i que per tant no hi consta A
en dubte la correcta planificació de l’esmentada inclusió.
 
El president contesta que efectivament, l
comés un error material en la seva execució, error que efectivament reconeix, i 
aprofita per afegir que la intenció de l’
millorar en tots els àmbits per tal de reduir les equivocacions.
 
La senyor Cantenys, un cop vist l’esmentat
l’aprovació del pla estrat
temps per incloure de manera més definida les actuacions d’
 
El gerent respon que el
Subvencions confeccionen la planificació de les actuacions que durà a terme Dipsalut 
durant l’any 2016 i, per tant
 
El vicepresident segon 
pla general que incorpor
 
S’inicia un breu debat entre els membres on qu
Social estan poc definides i treballades i
conèixer als Ajuntaments de l
 
El gerent admet que hi ha moltes coses a millorar i que es durà a terme en el menor 
temps possible, actualitzant la informació disponible, entre d’altres, a través de la web 
de Dipsalut. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 
que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de subvencions, hauran 
de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes qu
i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els costos previstos i les 
fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària. 
 
La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme sego
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la qual cosa 
implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No obstant això, amb caràcter 
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 
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per la seva banda, respon que degut al seu caràcter excepcional no es 
de manera prèvia aquest tipus de subvencions. 

aprofita la seva intervenció per posar de manifest que
ocial dins l’estructura de Dipsalut s’ha aprovat amb el seu vot en 

el pla estratègic fa referència als objectius de les subvencions concedides per 
Dipsalut i cita textualment, inclou “l’àrea de polítiques i promoció de la salut i l’

t” i que per tant no hi consta Acció Social, conseqüentment posa 
en dubte la correcta planificació de l’esmentada inclusió. 

contesta que efectivament, la planificació ha sigut correcta
material en la seva execució, error que efectivament reconeix, i 

aprofita per afegir que la intenció de l’Organisme durant el seu mandat serà la de 
millorar en tots els àmbits per tal de reduir les equivocacions. 

La senyor Cantenys, un cop vist l’esmentat error, planteja la possibilitat d’ajornar 
l’aprovació del pla estratègic fins que s’hagi esmenat l’error i disposar així de més 
temps per incloure de manera més definida les actuacions d’Acció S

erent respon que el Catàleg de Serveis de Dipsalut i el 
ubvencions confeccionen la planificació de les actuacions que durà a terme Dipsalut 

per tant, entén que s’han d’aprovar conjuntament.

El vicepresident segon proposa, un cop vist tot l’anterior, que s’inclogui un
pla general que incorpori la informació actualitzada d’Acció Social. 

S’inicia un breu debat entre els membres on queda palès que les actuacions d’A
ocial estan poc definides i treballades i, per tant, és urgent millorar

juntaments de les comarques de Girona. 

erent admet que hi ha moltes coses a millorar i que es durà a terme en el menor 
temps possible, actualitzant la informació disponible, entre d’altres, a través de la web 

vencions. 

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

La gestió de les subvencions s’ha de dur a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la qual cosa 
implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. En aquest sentit, el procediment ordinari de concessió de les 
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No obstant això, amb caràcter 
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 
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respon que degut al seu caràcter excepcional no es 

aprofita la seva intervenció per posar de manifest que, tot i que la 
ocial dins l’estructura de Dipsalut s’ha aprovat amb el seu vot en 

fa referència als objectius de les subvencions concedides per 
Dipsalut i cita textualment, inclou “l’àrea de polítiques i promoció de la salut i l’àrea de 

ocial, conseqüentment posa 

a planificació ha sigut correcta, malgrat s’ha 
material en la seva execució, error que efectivament reconeix, i 

rganisme durant el seu mandat serà la de 

planteja la possibilitat d’ajornar 
gic fins que s’hagi esmenat l’error i disposar així de més 

Social. 

t i el Pla General de 
ubvencions confeccionen la planificació de les actuacions que durà a terme Dipsalut 

que s’han d’aprovar conjuntament. 

s’inclogui un annex al 
 

eda palès que les actuacions d’Acció 
és urgent millorar-les i fer-les 

erent admet que hi ha moltes coses a millorar i que es durà a terme en el menor 
temps possible, actualitzant la informació disponible, entre d’altres, a través de la web 

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

ns els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la qual cosa 
implica un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 

ordinari de concessió de les 
subvencions és el règim de concurrència competitiva. No obstant això, amb caràcter 
excepcional, es podran atorgar subvencions de concessió directa, en els termes que 



 

s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subve
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes su
per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el pressupost de 
l’Organisme. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén apor
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Així, doncs, la Intervenció 
de Dipsalut realitzarà el control i l’avaluació dels resu
d’aquest Pla, seguint les directrius definides a l’article 12 del Reglament de la Llei 
general de subvencions.
 
Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de 
lucre, Dipsalut contribueix a
realització de projectes de protecció i promoció de la salut.
 
En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promo
ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i per assolir estils de vida 
saludables. A més, enguany s’incorpora el servei d’Acció Social, per tal de ferun pas 
més en la millora de les condicions psicosocials de les perso
millorar la seva capacitat d’empoderament envers la pròpia salut. D’altra banda, per 
mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, Dipsalut realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preserv
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.
 
En virtut d’aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 del
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, 
senyor Lluc Salellas i Vilar i els vots favorables de la resta de membres presents
l’adopció del següent 

 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2016, d’acord amb el text que 
figura en l’expedient corresponent.
 
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut a la web de Dipsalut, al 
tauler d’anuncis electrònic (e
de la Província de Girona.
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s’estableixen a l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública, i també quan l'atorgament de certes subvencions vingui imposat 
per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el pressupost de 

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

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

En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
l’Organisme realitza i fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per 
ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i per assolir estils de vida 
saludables. A més, enguany s’incorpora el servei d’Acció Social, per tal de ferun pas 
més en la millora de les condicions psicosocials de les persones, que contribueixi a 
millorar la seva capacitat d’empoderament envers la pròpia salut. D’altra banda, per 
mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, Dipsalut realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preserv
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana.

En virtut d’aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 del
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal 
senyor Lluc Salellas i Vilar i els vots favorables de la resta de membres presents

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2016, d’acord amb el text que 
figura en l’expedient corresponent. 

Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut a la web de Dipsalut, al 
lectrònic (e-Tauler) de l’Organisme i, en extracte, al Butlletí Oficial 

de la Província de Girona. 
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ncions de la Diputació de 
Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012) quan s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 

bvencions vingui imposat 
per una norma de rang legal o bé estigui previst nominativament en el pressupost de 

El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
tar dia a dia en el seu treball, en 

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

ltats derivats de l’aplicació 
d’aquest Pla, seguint les directrius definides a l’article 12 del Reglament de la Llei 

Mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense ànim de 
què sigui possible a les comarques gironines la 

En aquest sentit, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, 
ció de la salut per 

ajudar les persones a modificar els seus hàbits individuals i per assolir estils de vida 
saludables. A més, enguany s’incorpora el servei d’Acció Social, per tal de ferun pas 

nes, que contribueixi a 
millorar la seva capacitat d’empoderament envers la pròpia salut. D’altra banda, per 
mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, Dipsalut realitza un conjunt 
d’actuacions encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la 
població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents 
en els diferents elements del medi i els indrets de convivència humana. 

En virtut d’aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels 
amb l’abstenció del vocal 

senyor Lluc Salellas i Vilar i els vots favorables de la resta de membres presents, 

’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2016, d’acord amb el text que 

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



 

Annex 
 
Pla Estratègic de Subvencions 2016
 
PREÀMBUL 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, 
que els òrgans de les Administracions Públiques 
l’establiment de subvencions
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 
els terminis necessaris
previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 
objectius de l’estabilitat pressupostària.
 
La gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis d
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquest principis 
suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa 
pública subvencional. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pa
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accès a la informació pública i bon gover
un avanç en la coordinació entre les administracions públiques i les diferents àrees 
que composen l’Organisme.
 
Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense 
ànim de lucre, contribueix a
de projectes de promoció i protecció de la salut.
 
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta 
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a l
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables. Alhora, i per mitjà de 
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la 
vigilància i control, destinades a preservar la salut 
físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demar
totes les atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació 
de règim local i sectorial vigent.
  
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
 
Article 1 
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’aj
aquest Pla en els àmbits de l’Àrea de Protecció de la Salut i en l’Àrea de Polítiques i 
Promoció de la Salut.  
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Pla Estratègic de Subvencions 2016  

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
ns de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi 

l’establiment de subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla 
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 
els terminis necessaris per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos 
previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 
objectius de l’estabilitat pressupostària. 

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

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

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

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

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

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

hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla 
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i 

per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos 
previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels 

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

s més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en 
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

n. Aquesta informació suposa 
un avanç en la coordinació entre les administracions públiques i les diferents àrees 

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

de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta 
es persones a modificar 

els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables. Alhora, i per mitjà de 
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la 

de la població davant d’agents 
físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 

cació de Girona, en relació amb 
totes les atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació 

ustarà al que es preveu en 
aquest Pla en els àmbits de l’Àrea de Protecció de la Salut i en l’Àrea de Polítiques i 



 

L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
aquelles actuacions que portin a t
seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 
ciutadans en front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic.
 
L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut té com a
totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos públics 
i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut 
per a millorar la qualitat de vida dels ciutad
  
Article 2 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió 
de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases 
reguladores de la seva concessió.
 
L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
 
Article 3 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a 
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que s’hi 
especifiquen. 
 
Article 4 
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels 
distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre administracions i 
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la 
regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes 
en tot cas, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió.
 
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel 
que fa als serveis municipals i a les obligacions 
pública. 
 
CAPITOL II. EIXOS ESTRATÈGICS
 
Article 5 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques
privades sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus 
recursos disponibles i les seves necessitats.
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L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les 
seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 
ciutadans en front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic. 

L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut té com a objectiu donar suport econòmic a 
totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos públics 
i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut 
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació.

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

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

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

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

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

CAPITOL II. EIXOS ESTRATÈGICS  

El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques
privades sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus 
recursos disponibles i les seves necessitats. 
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L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes 
erme les administracions locals  en el marc de les 

seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels 

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

ans i ciutadanes de la demarcació. 

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

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

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

El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el 
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics, 
distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre administracions i 
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la 

de control i avaluació i, 
en tot cas, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió. 

L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel 
dels Ajuntaments en matèria de salut 

El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i 
privades sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus 



 

Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:
 

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

 
b) L'adaptació dels 

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

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

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

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

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

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

 Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
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Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:

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

L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera 
directa o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus 
Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu 
l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de 

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

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’E STABLIRAN LES 

Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i 
als i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar 

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

que fa al seu àmbit territorial. 

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

Les subvencions atorgades per Dipsalut seran les següents: 

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

la demarcació de Girona 
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a 
la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona  
Subvenció del programa de suport econòmic per a la reali
d’activitats de promoció de la salut (Pm07) 
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
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Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques: 

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

recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera 
directa o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus 
Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu 

en el qual es desenvolupa la vida de 

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

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’E STABLIRAN LES 

Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i 
als i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar 

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

Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de 
Girona amb la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les 

eves competències municipals. 

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

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

Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització 

Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 



 

finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Salut i Crisi (Pm10)

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

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

lluita i control integ
 Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 

polítiques municipals de protecció de la salut
 Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social 
 Subvenció per a alfabetització de pe
 Subvenció per a manteniment de centres docents d’educació especial 
 Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament 
 Subvenció per a projectes de cooperació internacional 
 Subvenció per a projectes de sensibilització 
 Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes 

d’igualtat de les persones amb discapacitat 
 Subvenció a les administracions públiques no territorials i a les entitats de 

dret públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, 
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a 
la demarcació de Girona

 
Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al 
desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionade
propi Pla, i sense perjudici d'altres que en puguin sortir.
 
En qualsevol cas, aquesta relació només tindrà eficàcia quan l’Organisme aprovi les 
bases i la seva convocatòria, i sense perjudici de les modificacions que vulgui 
introduir-hi. 
 
La resolució d’aprovació de les bases establirà en cadascuna de les subvencions els 
crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció 
d’altres ajuts. 
 
Article 8 
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes 
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 
núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o alt
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
 
En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que 
es trobin en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se 
sol·licita la subvenció i no puguin finançar
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 
anterior. 
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finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
si (Pm10) 

Subvenció per al funcionament dels consultoris locals 
Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges (Pt08) 
Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 
Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut 
Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social 
Subvenció per a alfabetització de persones adultes  
Subvenció per a manteniment de centres docents d’educació especial 
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament 
Subvenció per a projectes de cooperació internacional  
Subvenció per a projectes de sensibilització  

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

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

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

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

Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a 
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 
núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o alt
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

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

la subvenció i no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que 
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 
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finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 

Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 

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

Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 

Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social  

Subvenció per a manteniment de centres docents d’educació especial  
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament  

les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes 

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

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

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

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

que s’estableixen a 
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP 
núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o altres degudament 

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

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



 

Article 9 
La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’artic
Reglament de la Llei General de Subvencions 
avalució contínua del Pla
dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic.
 
En aquest sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres 
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 
atribucions en matèria de seguiment i avaluació.
 
Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pl
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 
plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Org
 
CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE L A SALUT
 
Article 10 
L’Àrea de Promoció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les 
línies de subvenció següents:
 
Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim 
realització d’intervencions terapèutiques per a mil lorar la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona
 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòr
previst realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents:
 

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

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

� Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de 
col·lectius afectats.

 
Destinataris:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o 
delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
 
Termini de sol·licituds:
 
Termini de justificació:
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La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’artic
Reglament de la Llei General de Subvencions –referents al règim de seguiment i 
avalució contínua del Pla– serà l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació 
dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic. 

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

Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho considera 
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 
plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme. 

CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE L A SALUT

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

Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
realització d’intervencions terapèutiques per a mil lorar la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents:

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

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

les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

Termini de sol·licituds:  Del 10 de febrer al 10 de març de 2016 

Termini de justificació:  4 d’octubre de 2016 
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La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del 
referents al règim de seguiment i 

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

st sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres 
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves 

a, la Intervenció podrà, si ho considera 
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius 
plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del 

CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE L A SALUT  

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

de lucre per a la 
realització d’intervencions terapèutiques per a mil lorar la qualitat de vida a la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ia, hagin realitzat o tinguin 

previst realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents: 

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

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

Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de 

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

les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 



 

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

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

 
S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a 
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors 
que la influeixen, per fer
millorar la seva qualitat de vida.

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

 
Termini de sol·licituds:
 
Termini de justificació:

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

 
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut
les persones cap a un estat òptim de benestar.

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

 
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarc

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
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Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona  

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

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

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

les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 
destinades a la població en general. 

Termini de sol·licituds:  Del 10 de febrer al 10 de març de 2016 

Termini de justificació:  4 d’octubre de 2016 

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

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

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

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

bilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen 
(personals, ambientals, socials i econòmics). 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Termini de sol·licituds : Del 26 de juliol al 30 de setembre de 2016

Termini de justificació:  6 de febrer de 2017 
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Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense 
ànim de lucre que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de 
Girona, en el període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i 

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

més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència 

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

les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables 

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

Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de 
untaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o 

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

que té com a finalitat fer avançar a 

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

bilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen 

Del 26 de juliol al 30 de setembre de 2016 



 

En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
el percentatge màxim de subvenció que 
 
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als e ns locals supramunicipals 
i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al fin ançament de dispositius que 
responguin als objectius del programa Salut i Crisi  (Pm10).
 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma 
clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que 
treballin dins el marc d’intervenció proposat.
 
Destinatari:  Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de
acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal 
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la 
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els
objectius del programa objecte de la convocatòria.
 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvencions per al funcionament dels consultoris lo cals

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

 
Destinatari: Tots els ajuntam

 
Termini de sol·licituds:
 
Termini de justificació:
 
CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE L A SALUT
 
Article 11 
L’Àrea de Protecció de la Salut es
línies de subvenció següents:
 
Subvenció per al finançament de la seguretat, vigil ància, salvament i 
socorrisme a les platges (Pt08)

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntamen
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i 
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En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
el percentatge màxim de subvenció que s’hagi d’aplicar a la despesa prevista.

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

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

justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que 
treballin dins el marc d’intervenció proposat. 

Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de 
acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal 
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la 
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els
objectius del programa objecte de la convocatòria. 

Termini de sol·licituds : Del 23 de desembre de 2015 al 3 de febrer de 2016.

Termini de justificació:  17 de novembre de 2016. 

Subvencions per al funcionament dels consultoris lo cals  

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

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Termini de sol·licituds:  Del 26 de juliol al 2 de setembre de 2016 

Termini de justificació:  11 de novembre de 2016 

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

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

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

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntamen
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i 
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En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé 
s’hagi d’aplicar a la despesa prevista. 

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

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

justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que 

Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals 
 dret privat que 

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

Del 23 de desembre de 2015 al 3 de febrer de 2016. 

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

 

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

tablirà, durant el període de vigència del Pla, les 

Subvenció per al finançament de la seguretat, vigil ància, salvament i 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i 



 

socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut 
per a l’any 2016. 

 
Destinatari: Tots els ajuntaments del litoral gironí

 
Termini de sol·licit uds

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

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

 
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut

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

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

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
subvencionat es determinarà a la resolució de cadascuna de les subvencions 
concedides. 
 
CAPITOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL
 
Article 12 
El servei d’Acció Social establirà, durant el període d
subvenció següents: 
 
Subvenció per a projectes que lluiten contra la pob resa i l’exclusió social 
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socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut 

Tots els ajuntaments del litoral gironí 

uds : Del 9 de març al 7 d’abril de 2016 

Termini de justificació:  27 d’octubre de 2016 

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

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

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 

Termini de sol·licituds : Del 12 de juliol al 29 de setembre de 2016

Termini de justificació:  6 de febrer de 2017 

Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut  

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

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

Termini de sol·licituds : Del 15 de gener al 25 de novembre de 2016

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

CAPITOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL  

El servei d’Acció Social establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de 

Subvenció per a projectes que lluiten contra la pob resa i l’exclusió social 
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socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut 

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

Dipsalut, als ajuntaments per tal 
de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar 

Del 12 de juliol al 29 de setembre de 2016 

Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport tècnic a polítiques 

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

untaments de la 
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin 

Del 15 de gener al 25 de novembre de 2016 

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

e vigència del Pla, les línies de 

Subvenció per a projectes que lluiten contra la pob resa i l’exclusió social  



 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin per la inclusió social 
mitjançant l’accés de la ciutadania al compl
als aliments, de pernoctació i d’higiene personal.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 
convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació
 
Subvenció per a alfabetització de persones adultes 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000 habitants que no 
disposin de centres de fo
formativa pel que fa a formació bàsica i essencial, com l’alfabetització.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona amb una poblaci
habitants que no disposin de centres de formació d’adults, que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar a les comarques gironines actuacions relacionades amb 
l’objecte de la convocatòria.

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció per a manteniment de centres docents d’ed ucació especial 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores 
de centres docents d’educació especial 
sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de les despeses de 
manteniment d’aquests centres.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
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Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin per la inclusió social 
mitjançant l’accés de la ciutadania al compliment dels drets fonamentals d’accés 
als aliments, de pernoctació i d’higiene personal. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 

o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació : 10 de novembre de 2016 

Subvenció per a alfabetització de persones adultes  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000 habitants que no 
disposin de centres de formació d’adults per a contribuir a diversificar l’oferta 
formativa pel que fa a formació bàsica i essencial, com l’alfabetització.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000 
habitants que no disposin de centres de formació d’adults, que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar a les comarques gironines actuacions relacionades amb 
l’objecte de la convocatòria. 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

Subvenció per a manteniment de centres docents d’ed ucació especial 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores 
de centres docents d’educació especial (Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats 
sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de les despeses de 
manteniment d’aquests centres. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 

Acta reunió CR – Pàg. 28 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
ànim de lucre que, en el període descrit 

a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin per la inclusió social 

iment dels drets fonamentals d’accés 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 

o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000 habitants que no 

rmació d’adults per a contribuir a diversificar l’oferta 
formativa pel que fa a formació bàsica i essencial, com l’alfabetització. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
ó inferior a 10.000 

habitants que no disposin de centres de formació d’adults, que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar a les comarques gironines actuacions relacionades amb 

Subvenció per a manteniment de centres docents d’ed ucació especial  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores 
(Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats 

sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de les despeses de 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
les entitats de dret privat sense ànim de 

lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 



 

previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 
convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvol upament 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entit
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona projectes de foment del desenvolupament humà sostenible en el marc 
d’iniciatives de cooperació internacional.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 
convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció per a projectes de cooperació internacion al 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona projectes de foment del desenvolupament de països del tercer món.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 
convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció per a projectes de sensibilització 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin pre

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

Subvenció per a projectes de cooperació al desenvol upament  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona projectes de foment del desenvolupament humà sostenible en el marc 
d’iniciatives de cooperació internacional. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 

les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

Subvenció per a projectes de cooperació internacion al  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 

tes de foment del desenvolupament de països del tercer món.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

bvenció per a projectes de sensibilització  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
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previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
ats sense ànim de lucre que, en el període descrit 

a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 
Girona projectes de foment del desenvolupament humà sostenible en el marc 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 

les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de 

tes de foment del desenvolupament de països del tercer món. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 

de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la 
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit 

vist portar a terme a la demarcació de 



 

Girona activitats que treballin per al desenvolupament humà i local sostenibles i 
integrador. 
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitat
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines activitats relacionades amb l’objecte de 
la convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes 
d’igualtat de les persones amb discapacitat 

 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les
de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst 
portar a terme a la demarcació de Girona projectes que garanteixin la igualtat 
assistencial a les persones amb discapacitat.
 
Destinatari:  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de 
dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona 
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques gironines activitats 
relacionades amb l’objecte de l

 
Termini de sol·licituds

 
Termini de justificació:
 
CAPITOL VII. ALTRES SUBVENCIONS
 
Article 13 
Dipsalut establirà a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subven
següent: 
 
Subvenció a les administracions públiques no territ orials i a les entitats de dret 
públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, simposis i 
jornades relacionats amb la salut pública i cièncie s de la salut a la demarcació 
de Girona. 
 
Objecte:  Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
privat sense ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de 
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 
avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública i amb les 
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona.
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Girona activitats que treballin per al desenvolupament humà i local sostenibles i 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de 
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines activitats relacionades amb l’objecte de 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes 
d’igualtat de les persones amb discapacitat  

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim 
de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst 
portar a terme a la demarcació de Girona projectes que garanteixin la igualtat 
assistencial a les persones amb discapacitat. 

oncórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de 
dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona 
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques gironines activitats 
relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 

Termini de sol·licituds : Del 16 de març al 30 de juny de 2016 

Termini de justificació:  10 de novembre de 2016 

CAPITOL VII. ALTRES SUBVENCIONS  

Dipsalut establirà a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subven

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

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
privat sense ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de 
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 

rès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública i amb les 
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona.

Acta reunió CR – Pàg. 30 

Girona activitats que treballin per al desenvolupament humà i local sostenibles i 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els 
s de dret privat sense ànim de 

lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar a les comarques gironines activitats relacionades amb l’objecte de 

Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes 

entitats sense ànim 
de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst 
portar a terme a la demarcació de Girona projectes que garanteixin la igualtat 

oncórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de 
dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona 
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques gironines activitats 

Dipsalut establirà a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subvenció 

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

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o 
privat sense ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de 
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims 

rès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública i amb les 
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona. 



 

Destinatari:  Les administra
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre i que 
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 
relacionades amb l’objecte de la con

 
Termini de sol·licituds
setembre de 2016. 

 
Termini de justificació:
 
 
CAPITOL VIII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇA MENT
 
Article 14 
Els costos previsibles i 
Subvencions son els següents:
 
Fonts de finançament:
 
Fons propis i derivats de la Diputació de Girona, segons el pressupost de l’exercici 
2016. 
 
Costos previsibles:  
 
Programa de foment ONL (Subvenció per
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona): 200.000,00 
Programa de foment hàbits saludables (Pm 07): 290.000,00 
Realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona: 30.000,00 
Programa Salut i Crisi (Pm10): 1.300.000,00 
Programa de control de plagues: 450.000,00 
Programa de seguretat, vigilància i sa
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut: 350.000,00 
Acció Social per a ajuntaments: 200.000,00 
Acció Social per a entitats: 140.000,00 
Centres d'educació especial p
Centres d'educació especial per a entitats: 30.000,00 
Centres municipals d'adults: 60.000,00 
Sensibilització per a ajuntaments: 10.000,00 
Sensibilització per a entitats: 10.000,00 
Cooperació al desenvolupament per a
Cooperació al desenvolupament per a Ajuntaments: 10.000,00 
Programa consultoris locals: 200.000,00 
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Les administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de 
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre i que 
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.  

Termini de sol·licituds : Del 15 de març al 15 d’abril i del 18 d’abril al 12 de 

Termini de justificació:  12 de desembre de 2016. 

CAPITOL VIII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇA MENT

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

Fonts de finançament:  

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

Programa de foment ONL (Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 
a la demarcació de Girona): 200.000,00 € 
Programa de foment hàbits saludables (Pm 07): 290.000,00 € 

congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 
ciències de la salut a la demarcació de Girona: 30.000,00 € 
Programa Salut i Crisi (Pm10): 1.300.000,00 € 
Programa de control de plagues: 450.000,00 € 
Programa de seguretat, vigilància i salvament platges: 376.000,00 €
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut: 350.000,00 € 
Acció Social per a ajuntaments: 200.000,00 € 
Acció Social per a entitats: 140.000,00 € 
Centres d'educació especial per a Ajuntaments: 60.000,00 €. 
Centres d'educació especial per a entitats: 30.000,00 €. 
Centres municipals d'adults: 60.000,00 €. 
Sensibilització per a ajuntaments: 10.000,00 € 
Sensibilització per a entitats: 10.000,00 € 
Cooperació al desenvolupament per a entitats 75.000,00,00 €. 
Cooperació al desenvolupament per a Ajuntaments: 10.000,00 €. 
Programa consultoris locals: 200.000,00 € 
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cions públiques de caràcter no territorial i les entitats de 
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre i que 
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions 

Del 15 de març al 15 d’abril i del 18 d’abril al 12 de 

CAPITOL VIII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇA MENT 

les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de 

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

a la realització d’activitats de promoció de la 
salut i d’hàbits saludables i  intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida 

congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i 

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



 

CAPITOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 
SUBVENCIONS 
 
Article 15 
El Pla Estratègic de Subvencions e
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 
 
Article 16 
Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2016 i s’estendrà fins el 
31 de desembre de 2016, 
revocació anticipada que es pugui acordar.
 
9. 2015/1407 – Propost

la lluita i control integrat de plagues urbanes (LE  2015/85)
 
La Presidència explica que aquest assumpte ja es va comentar en la Comissió 
Qualificadora corresponent i recorda als assistents que l’impor
450.000,00 €, amb l’única exclusió de Vallfogona de Ripoll
una plaga que afecti la salut pública.
 
El senyor Josep M. Rufí demana que per a futures convocatòries s’augmentin els 
crèdits destinats a aquesta su
 
El president respon que s’estudiarà la seva proposta
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/6, que ha tingut lloc 
l’19 de maig de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores de su
als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes (BOP núm. 103, de 29 de maig de 2015).
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzava el 23 de setembre de 2015.

Vist l’informe tècnic de data 16 d’octubre de 2015 i d
resolució de la Comissió Qualificadora de 
demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes. 
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CAPITOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 

El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012).

Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2016 i s’estendrà fins el 
31 de desembre de 2016, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o 
revocació anticipada que es pugui acordar. 

Propost a de resolució de la convocatòria de subvencions pe r a 
la lluita i control integrat de plagues urbanes (LE  2015/85) 

La Presidència explica que aquest assumpte ja es va comentar en la Comissió 
Qualificadora corresponent i recorda als assistents que l’import total aprovat és de 

€, amb l’única exclusió de Vallfogona de Ripollès, atès que el talp no és 
una plaga que afecti la salut pública. 

El senyor Josep M. Rufí demana que per a futures convocatòries s’augmentin els 
crèdits destinats a aquesta subvenció. 

resident respon que s’estudiarà la seva proposta 

Finalitzen les intervencions. 

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

als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes (BOP núm. 103, de 29 de maig de 2015). 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar

1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzava el 23 de setembre de 2015. 

Vist l’informe tècnic de data 16 d’octubre de 2015 i d’acord amb la proposta de 
resolució de la Comissió Qualificadora de les subvencions als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
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CAPITOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 

s regularà segons el que estableixen la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en 

de març de 2012). 

Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2016 i s’estendrà fins el 
sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o 

a de resolució de la convocatòria de subvencions pe r a 

La Presidència explica que aquest assumpte ja es va comentar en la Comissió 
t total aprovat és de 

ès, atès que el talp no és 

El senyor Josep M. Rufí demana que per a futures convocatòries s’augmentin els 

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

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

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el 
1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 

’acord amb la proposta de 
als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

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



 

Segon. Desestimar la sol·licitud a l’Ajuntament de la demarcació de Girona q
a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import quatre
(450.000,00 €) amb c
econòmic lluita i control plagues del pressupost d’enguany
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termin
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de 
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  
 
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 2 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 
l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
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Desestimar la sol·licitud a l’Ajuntament de la demarcació de Girona q
a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa d’import quatre-cents cinquanta mil euros 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 Programa 

econòmic lluita i control plagues del pressupost d’enguany 

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

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
t de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 

vencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

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

ixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
màxim el 2 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electrònica de 
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Desestimar la sol·licitud a l’Ajuntament de la demarcació de Girona que consta 

cents cinquanta mil euros 
àrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 Programa 

i d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 

Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
t de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 

vencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 

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

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

ixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
màxim el 2 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

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



 

Annex 1: Concedides 
 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1811 
Ajuntament 
d'Aiguaviva 

P1700200G 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1905 Ajuntament d'Alp P1700600H Insectes i rosegadors

2015/1668 
Ajuntament 
d'Amer 

P1700700F 
Rosegadors, coloms i 
formigues

2015/1727 
Ajuntament 
d'Anglès 

P1700800D 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1838 
Ajuntament 
d'Arbúcies 

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

2015/1867 
Ajuntament 
d'Argelaguer 

P1701000J Insectes, rosegadors

2015/1751 
Ajuntament 
d'Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1882 
Ajuntament de 
Banyoles 

P1701600G 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1923 
Ajuntament de 
Begur 

P1701400B Insectes i rosegadors

2015/1928 
Ajuntament de 
Bellcaire 
d'Empordà 

P1702100G Insectes i rosegadors

2015/1814 
Ajuntament de 
Besalú 

P1702200E 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors

2015/1474 
Ajuntament de 
Bescanó 

P1702300C 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus 
(coloms)
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.089,80 3.070,77 75,08%   

Insectes i rosegadors 919,60 735,68 80,00%   

Rosegadors, coloms i 
formigues 

7.844,28 5.235,34 66,74%   

Insectes, rosegadors i 
s (coloms) 

6.513,46 3.803,75 58,40%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

5.900,00 3.445,50 58,40%   

Insectes, rosegadors 405,05 364,55 90,00%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.252,57 1.503,39 66,74%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

28.200,00 14.115,71 50,06%   

Insectes i rosegadors 5.912,65 3.946,16 66,74%   

Insectes i rosegadors 9.249,72 6.945,02 75,08%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

2.359,11 1.574,49 66,74%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus 
(coloms) 

4.101,47 2.737,47 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 34 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1852 
Ajuntament de 
Biure 

P1724900D Insectes

2015/1633 
Ajuntament de 
Blanes 

P1702600F 
Insectes, rosegadors i 
aus (gavians)

2015/1973 
Ajuntament de 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D Insectes, rosegadors

2015/1629 
Ajuntament de 
Bolvir 

P1702700D Insectes i rosegadors

2015/1634 
Ajuntament de 
Bordils 

P1702800B 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1910 
Ajuntament de 
Borrassà 

P1702900J Rosegadors

2015/1763 
Ajuntament de 
Breda 

P1703000H Insectes i rosegador

2015/1753 
Ajuntament de 
Cabanes 

P1703300B 
Mosquit tigre i aus 
(coloms)

2015/1958 
Ajuntament de 
Cadaqués 

P1703500G Insectes i rosegadors

2015/1922 
Ajuntament de 
Caldes de 
Malavella 

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

2015/1950 
Ajuntament de 
Calonge 

P1703800A 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1890 
Ajuntament de 
Campdevànol 

P1704000G Insectes i rosegadors

2015/1725 
Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C 
Rosegadors i mosquit 
tigre 

2015/1674 
Ajuntament de 
Camprodon 

P1704300A Insectes i rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes 1.424,77 1.069,77 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
aus (gavians) 

10.817,40 4.512,27 41,71%   

Insectes, rosegadors 834,90 751,41 90,00%   

Insectes i rosegadors 505,78 455,20 90,00%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

3.015,51 2.012,58 66,74%   

Rosegadors 1.800,00 1.351,50 75,08%   

Insectes i rosegadors 827,21 661,77 80,00%   

Mosquit tigre i aus 
(coloms) 

2.345,59 1.761,15 75,08%   

Insectes i rosegadors 3.752,77 2.504,63 66,74%   

Insectes, rosegadors, 
mosquit tigre i aus 
(coloms) 

15.000,00 8.759,75 58,40%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

22.630,08 13.215,59 58,40%   

es i rosegadors 6.169,72 4.117,73 66,74%   

Rosegadors i mosquit 
1.776,91 1.334,17 75,08%   

Insectes i rosegadors 1.597,20 1.065,99 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 35 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1489 
Ajuntament de 
Canet d'Adri 

P1704400I Insectes i rosegadors

2015/1513 
Ajuntament de 
Cantallops 

P1704500F Rosegadors (rates)

2015/1639 
Ajuntament de 
Capmany 

P1704600D Insectes i rosegadors

2015/1998 
Ajuntament de 
Cassà de la 
Selva 

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

2015/1849 
Ajuntament de 
Castellfollit de la 
Roca 

P1705100D Insectes i rosegadors

2015/1836 
Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

P1705200B 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1732 
Ajuntament de 
Castell-Platja 
d'Aro 

P1705300J Insectes i rosegadors

2015/1966 
Ajuntament de 
Celrà 

P1705400H 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors

2015/1909 
Ajuntament de 
Cistella 

P1705600C Insectes

2015/1878 
Ajuntament de 
Colera 

P1705900G 
Mosquit tigre, 
rosegadors

2015/1871 
Ajuntament de 
Colomers 

P1706000E 
Rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1967 
Ajuntament de 
Corçà 

P1706200A Mosquit tigre

2015/1803 
Ajuntament de 
Cornellà del Terri 

P1706100C 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes i rosegadors 2.712,81 2.036,87 75,08%   

Rosegadors (rates) 750,00 675,00 90,00%   

Insectes i rosegadors 1.149,50 1.000,00 86,99%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

5.766,86 3.367,75 58,40%   

Insectes i rosegadors 1.462,61 1.098,18 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

10.317,00 6.024,95 58,40%   

Insectes i rosegadors 8.760,40 5.115,93 58,40%   

es, mosquit tigre, 
rosegadors 

6.459,05 3.771,98 58,40%   

Insectes 2.260,64 1.697,37 75,08%   

Mosquit tigre, 
rosegadors 

2.950,00 2.214,96 75,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

3.012,90 2.262,19 75,08%   

Mosquit tigre 1.016,40 914,76 90,00%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

3.891,90 2.597,49 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 36 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1820 
Ajuntament de 
Crespià 

P1706300I Insectes, mosquit tigre

2015/1702 

Ajuntament de 
Cruïlles, Monells i 
St Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G Insectes i rosegadors

2015/1889 
Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J 
Mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms i estornells)

2015/1765 
Ajuntament de 
Flaçà 

P1707300H Rosegadors, coloms

2015/1963 
Ajuntament de 
Fornells de la 
Selva 

P1707800G 
Insectes
rosegadors

2015/1981 
Ajuntament de 
Fortià 

P1707900E 
Mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1906 
Ajuntament de 
Garrigàs 

P1708100A Mosquit tigre

2015/1851 
Ajuntament de 
Garrigoles 

P1708200I Aus (coloms)

2015/1780 
Ajuntament de 
Garriguella 

P1708300G 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1818 
Ajuntament de 
Juià 

P1709400D Insectes i rosegadors

2015/1924 
Ajuntament de La 
Bisbal d'Empordà 

P1702500H 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus 
(coloms, estornells)

2015/1893 
Ajuntament de La 
Cellera de Ter 

P1720100E Insectes i rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes, mosquit tigre 2.076,49 1.559,10 75,08%   

Insectes i rosegadors 4.728,68 3.550,46 75,08%   

Mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms i estornells) 

12.600,00 5.255,85 41,71%   

Rosegadors, coloms 6.008,44 4.511,35 75,08%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.297,29 3.535,46 66,74%   

Mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

1.315,00 1.000,00 76,05%   

Mosquit tigre 487,99 422,21 86,52%   

Aus (coloms) 423,50 381,15 90,00%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

2.308,00 1.732,93 75,08%   

Insectes i rosegadors 1.034,53 931,08 90,00%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus 
(coloms, estornells) 

22.939,03 13.396,01 58,40%   

Insectes i rosegadors 1.650,42 1.101,50 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 37 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1892 
Ajuntament de La 
Jonquera 

P1709300F Mosquit tigre

2015/1976 
Ajuntament de La 
Tallada 
d'Empordà 

P1720700B 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1978 
Ajuntament de La 
Vajol 

P1701500I Insectes

2015/1762 
Ajuntament de La 
Vall de Bianya 

P1722100C Insectes i rosegadors

2015/1782 
Ajuntament de La 
Vall d'en Bas 

P1701700E Insectes i rosegadors

2015/1779 
Ajuntament de 
l'Armentera 

P1701100H Rosegadors i coloms

2015/1781 
Ajuntament de 
Les Planes 
d'Hostoles 

P1714200A Insectes i rosegadors

2015/1850 
Ajuntament de 
Les Preses 

P1714800H Insectes, rosegadors

2015/1802 
Ajuntament de 
l'Escala 

P1706800H Aus (coloms i gavians)

2015/1788 
Ajuntament de 
Lladó 

P1709500A 
Insectes, rosegadors, 
mosquit tigre i aus 
(coloms)

2015/1965 
Ajuntament de 
Llagostera 

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

2015/1726 
Ajuntament de 
Llambilles 

P1709700G Rates i mosquit tigre

2015/1478 
Ajuntament de 
Llívia 

P1710100G Rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Mosquit tigre 1.766,60 1.179,04 66,74%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

4.593,69 3.449,11 75,08%   

Insectes 1.004,30 903,87 90,00% 

Insectes i rosegadors 625,05 562,55 90,00%   

Insectes i rosegadors 1.255,13 1.000,00 79,67%   

Rosegadors i coloms 4.856,85 3.646,70 75,08%   

Insectes i rosegadors 770,11 616,09 80,00%   

Insectes, rosegadors 1.769,53 1.181,00 66,74%   

Aus (coloms i gavians) 4.610,00 2.692,16 58,40%   

Insectes, rosegadors, 
mosquit tigre i aus 
(coloms) 

3.847,00 2.888,46 75,08%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

11.939,01 6.972,18 58,40%   

Rates i mosquit tigre 1.252,35 1.000,00 79,85%   

Rosegadors 1.559,04 1.040,52 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 38 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1888 
Ajuntament de 
Lloret de Mar 

P1710200E 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms i gavians)

2015/1930 
Ajuntament de 
Maçanet de la 
Selva 

P1710900J 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1868 
Ajuntament de 
Madremanya 

P1710400A Mosquit tigre

2015/1842 
Ajuntament de 
Maià de Montcal 

P1711000H Rosegadors

2015/1880 
Ajuntament de 
Mieres 

P1711200D 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1813 
Ajuntament de 
Montagut i Oix 

P1711600E Insectes i rosegadors

2015/1954 
Ajuntament de 
Mont-ras 

P1711700C Mosquit tigre

2015/1898 
Ajuntament de 
Navata 

P1711800A 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1879 
Ajuntament de 
Palafrugell 

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

2015/1979 
Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F 
Insectes, roseg
aus (coloms i gavians)

2015/1516 
Ajuntament de 
Palau-sator 

P1712900H Aus (coloms)

2015/1959 
Ajuntament de 
Palau-saverdera 

P1712700B Insectes i rosegadors

2015/1492 
Ajuntament de 
Palol de Revardit 

P1713100D Aus (coloms)

2015/1897 
Ajuntament de 
Parlavà 

P1713400H Insectes i rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

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

16.963,60 7.076,04 41,71%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

2.492,41 1.455,53 58,40%   

Mosquit tigre 1.110,00 999,00 90,00%   

Rosegadors 320,00 288,00 90,00%   

Insectes, rosegadors i 
loms) 

2.099,05 1.576,04 75,08%   

Insectes i rosegadors 842,85 758,57 90,00%   

Mosquit tigre 467,50 374,00 80,00%   

tes, rosegadors i 
aus (coloms) 

4.454,01 3.344,23 75,08%   

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

32.675,43 16.355,91 50,06%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms i gavians) 

15.239,28 7.628,13 50,06%   

Aus (coloms) 3.400,00 2.552,84 75,08%   

Insectes i rosegadors 985,32 886,79 90,00%   

Aus (coloms) 3.388,00 2.543,83 75,08%   

Insectes i rosegadors 1.524,60 1.144,72 75,08%   

Acta reunió CR – Pàg. 39 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1962 
Ajuntament de 
Peralada 

P1714000E 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1975 
Ajuntament de 
Planoles 

P1714300I Insectes i rosegadors

2015/1955 
Ajuntament de 
Pont de Molins 

P1714400G Aus (coloms)

2015/1684 
Ajuntament de 
Porqueres 

P1714600B 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, gavians

2015/1881 
Ajuntament de 
Portbou 

P1714700J Insectes i rosegadors

2015/1956 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1952 
Ajuntament de 
Quart 

P1715100B 
Mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1783 
Ajuntament de 
Regencós 

P1715300H Rosegadors (rates)

2015/1877 
Ajuntament de 
Ribes de Freser 

P1715400F Rosegadors

2015/1819 
Ajuntament de 
Riells i Viabrea 

P1715500C Rosegadors

2015/1656 
Ajuntament de 
Ripoll 

P1715600A Rosegadors i coloms

2015/1488 
Ajuntament de 
Riudarenes 

P1715700I Insectes i rosegadors

2015/1479 
Ajuntament de 
Riudaura 

P1715800G Insectes i rosegadors

2015/1907 
Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E Insectes i rosegadors

2015/1891 
Ajuntament de 
Riumors 

P1716000C 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

7.885,81 5.263,06 66,74%   

Insectes i rosegadors 1.309,22 1.000,00 76,38%   

Aus (coloms) 5.566,00 4.179,15 75,08%   

es, mosquit tigre, 
rosegadors, gavians 

7.164,59 4.781,71 66,74%   

Insectes i rosegadors 4.097,06 3.076,22 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

9.955,82 5.814,03 58,40%   

Mosquit tigre i 
rosegadors 

3.500,00 2.335,93 66,74%   

Rosegadors (rates) 2.662,00 1.998,72 75,08%   

Rosegadors 1.805,93 1.205,29 66,74%   

Rosegadors 1.786,32 1.192,21 66,74%   

Rosegadors i coloms 8.583,55 5.012,65 58,40%   

ectes i rosegadors 2.044,58 1.364,57 66,74%   

Insectes i rosegadors 1.028,50 925,65 90,00%   

Insectes i rosegadors 6.360,84 4.245,28 66,74%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.260,00 1.000,00 79,37%   

Acta reunió CR – Pàg. 40 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1866 
Ajuntament de 
Roses 

P1716100A 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms, estornells i 
gavians)

2015/1865 
Ajuntament de 
Rupià 

P1716200I Insectes i rosegadors

2015/1960 
Ajuntament de 
Salt 

P1716400E Aus (coloms i gavians)

2015/1859 
Ajuntament de 
Sant Aniol de 
Finestres 

P1719500I Rosegadors

2015/1964 
Ajuntament de 
Sant Climent 
Sescebes 

P1716700H 
Rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1755 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

P1716900D Insectes i rosegadors

2015/1786 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 
Insectes, rosegadors, 
aus (estornells, gavians)

2015/1926 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Pallerols 

P1717100J Insectes i rosegadors

2015/1957 
Ajuntament de 
Sant Ferriol 

P1717200H Rosegadors

2015/1649 
Ajuntament de 
Sant Gregori 

P1717300F 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1895 
Ajuntament de 
Sant Hilari 
Sacalm 

P1717400D 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms, estornells i 
gavians) 

24.320,09 12.173,59 50,06%   

Insectes i rosegadors 2.229,43 1.673,93 75,08%   

Aus (coloms i gavians) 36.094,26 15.056,03 41,71%   

Rosegadors 2.032,16 1.525,82 75,08%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

4.416,50 3.316,06 75,08%   

Insectes i rosegadors 3.345,65 2.512,03 75,08%   

Insectes, rosegadors, 
aus (estornells, gavians) 

15.116,68 7.566,76 50,06%   

Insectes i rosegadors 770,11 693,10 90,00%   

Rosegadors 181,50 163,35 90,00%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.190,86 2.797,02 66,74%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

3.702,60 2.162,25 58,40%   

Acta reunió CR – Pàg. 41 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1804 
Ajuntament de 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A Insectes i rosegadors

2015/1932 
Ajuntament de 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G Insectes i rosegadors

2015/1857 
Ajuntament de 
Sant Joan de 
Mollet 

P1717800E Rosegadors

2015/1744 
Ajuntament de 
Sant Joan les 
Fonts 

P1719700E Insectes i rosegadors

2015/1927 
Ajuntament de 
Sant Jordi 
Desvalls 

P1717600I Rosegadors

2015/1925 
Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis 

P1717900C 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1738 
Ajuntament de 
Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 

P1725100J Insectes i rosegadors

2015/1498 
Ajuntament de 
Sant Martí Vell 

P1718200G Insectes i rosegadors

2015/1934 
Ajuntament de 
Sant Miquel de 
Fluvià 

P1718400C Rosegadors

2015/1933 
Ajuntament de 
Sant Mori 

P1718500J 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1662 
Ajuntament de 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 
Insectes, rosegadors i 
coloms 
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes i rosegadors 710,11 639,10 90,00%   

Insectes i rosegadors 2.727,04 1.820,05 66,74%   

Rosegadors 1.960,20 1.471,79 75,08%   

Insectes i rosegadors 1.070,11 856,09 80,00%   

Rosegadors 2.178,00 1.635,32 75,08%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

5.726,06 3.821,62 66,74%   

Insectes i rosegadors 1.037,75 933,98 90,00% 
Embornals adquisició 
10 unitats (769,56
subvencionable

Insectes i rosegadors 2.773,32 2.082,31 75,08%   

Rosegadors 1.780,00 1.336,49 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms) 

3.000,00 2.252,51 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
 

6.739,70 4.498,14 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 42 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

Embornals adquisició 
10 unitats (769,56€) no 
subvencionable 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1812 
Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1858 
Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

P1719200F 
Insectes, rosegadors i 
mosquit tigre

2015/1977 
Ajuntament de 
Santa Pau 

P1719600G Insectes i rosegadors

2015/1512 
Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

P1719800C 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors

2015/1921 
Ajuntament de 
Saus, Camallera i 
Llampaies 

P1719900A 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms)

2015/1754 
Ajuntament de 
Serinyà 

P1720200C Insectes

2015/1896 
Ajuntament de 
Serra de Daró 

P1720300A Aus (coloms)

2015/1929 
Ajuntament de 
Sils 

P1720500F Insectes i rose

2015/1801 
Ajuntament de 
Terrades 

P1720900H Insectes i rosegadors

2015/1764 
Ajuntament de 
Torrent 

P1721000F Coloms

2015/1908 
Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B 
Insectes, rosegadors i 
aus (coloms, estornells i 
gavians)

2015/1777 
Ajuntament de 
Tortellà 

P1721300J Insectes, rosegadors

2015/1506 
Ajuntament de 
Toses 

P1721400H Rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

20.570,04 12.012,56 58,40%   

Insectes, rosegadors i 
mosquit tigre 

5.808,00 3.391,77 58,40%   

Insectes i rosegadors 870,11 696,09 80,00%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

5.261,08 3.511,29 66,74%   

Insectes, rosegadors i 
(coloms) 

4.000,00 3.003,34 75,08%   

Insectes 363,00 326,70 90,00%   

Aus (coloms) 3.528,36 2.649,22 75,08%   

Insectes i rosegadors 2.959,52 1.728,31 58,40%   

Insectes i rosegadors 793,54 714,19 90,00%   

Coloms 2.550,00 1.914,63 75,08%   

Insectes, rosegadors i 
aus (coloms, estornells i 
gavians) 

28.693,44 16.756,48 58,40%   

Insectes, rosegadors 710,11 639,10 90,00%   

Rosegadors 952,15 856,93 90,00%   

Acta reunió CR – Pàg. 43 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1839 
Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms i gavians)

2015/1714 
Ajuntament de 
Vall-llobrega 

P1722300I Insectes i rosegadors

2015/1953 
Ajuntament de 
Ventalló 

P1722400G Aus (coloms)

2015/1497 
Ajuntament de 
Verges 

P1722500D 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus

2015/1701 
Ajuntament de 
Vidreres 

P1722700J Insectes i rosegadors

2015/1980 
Ajuntament de 
Vilabertran 

P1722800H 
Rosegadors i aus 
(coloms)

2015/1961 
Ajuntament de 
Vilablareix 

P1722900F 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1618 
Ajuntament de 
Viladrau 

P1723400F Rosegadors

2015/1505 
Ajuntament de 
Vilafant 

P1723500C 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1997 
Ajuntament de 
Vilajuïga 

P1723700I Rosegadors

2015/1894 
Ajuntament de 
Vilamacolum 

P1724000C Insectes i rosegadors

2015/1661 
Ajuntament de 
Vilamalla 

P1724100A 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors

2015/1778 
Ajuntament de 
Vila-sacra 

P1724500B 
Mosquit tigre, 
rosegadors i colom

2015/1974 
Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar 

P1724800F 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms)
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

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

5.247,33 3.064,35 58,40%   

Insectes i rosegadors 1.200,00 1.000,00 83,33%   

Aus (coloms) 2.396,42 1.799,32 75,08%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, aus 

5.166,35 3.879,08 75,08%   

Insectes i rosegadors 3.605,80 2.105,73 58,40%   

Rosegadors i aus 
(coloms) 

1.155,54 1.000,00 86,54%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

10.042,30 6.702,32 66,74%   

Rosegadors 1.179,76 1.000,00 84,76%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

7.012,00 4.094,89 58,40%   

Rosegadors 600,00 540,00 90,00%   

Insectes i rosegadors 1.115,00 1.000,00 89,69%   

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.711,84 1.285,31 75,08%   

Mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

13.927,54 10.457,29 75,08%   

Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i aus 
(coloms) 

4.313,64 2.878,96 66,74%   

Acta reunió CR – Pàg. 44 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient 

Entitat CIF 

2015/1931 
Ajuntament d'El 
Port de la Selva 

P1714900F Insectes i rosegadors

2015/1912 
Ajuntament 
d'Espolla 

P1707000D Rosegadors

2015/1787 
Ajuntament 
d'Hostalric 

P1708900D Coloms

2015/1750 
Ajuntament 
d'Ordis 

P1712200C Rosegadors

2015/1735 
Ajuntament 
d'Ultramort 

P1721600C Coloms

 
(1) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció   
(3) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferi
(4) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació.
 
 
Annex 2: Desestimades 
 

Nº 
Expedient Entitat CIF Objecte

2015/1936 Ajuntament de 
Vallfogona del Ripollès P1722200A Rosegadors
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit / 
base subv. (3) subvencionables

Insectes i rosegadors 5.487,05 4.119,87 75,08%   

Rosegadors 1.979,96 1.486,62 75,08%   

Coloms 4.200,00 2.803,12 66,74%   

Rosegadors 363,00 326,70 90,00%   

Coloms 3.400,00 2.552,84 75,08%   

(1) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció      
   

(3) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferior a la base subvencionable      
(4) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació. 

Objecte  Motius desestimació 

Rosegadors 
 

No s'ajusta al punt primer de les bases reguladores. Els 
talps no són un perill per la salut pública.

Acta reunió CR – Pàg. 45 

Conceptes no 
subvencionables  (4) 

 

 

 

 

 

No s'ajusta al punt primer de les bases reguladores. Els 
talps no són un perill per la salut pública. 



 

10. 2015/1405 – Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per a 
la realització d’activitats de promoció

 
La Presidència explica que, com en el punt anterior, aquest assumpte ja es va 
comentar en la Comissió Qualificadora corresponent i recorda als assistents que 
l’import total aprovat és de 290.000,00 
Cornellà de Terri, i amb el finançament especial al millor projecte per a Castell
d’Aro. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/6, que ha tingut lloc 
l’19 de maig de 2015, va apr
als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut (BOP núm. 103, de 29 de maig de 2015).
 
La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud 
període que va de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzava el 24 de setembre de 2015.
 
Vist l’informe tècnic de data 21 d’octubre de 2015 i d
resolució de la Comissió Qualificadora de 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
Rector aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció 
de la salut. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds als ajuntaments de la demarcació de Girona que 
consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Comprometre la despesa d’import dos
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
saludables del pressupost d’enguany
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva
 
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplifica
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada 
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Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per a 
la realització d’activitats de promoció  de la salut (LE 2015/84)

La Presidència explica que, com en el punt anterior, aquest assumpte ja es va 
comentar en la Comissió Qualificadora corresponent i recorda als assistents que 
l’import total aprovat és de 290.000,00 €, amb les úniques exclusions d
Cornellà de Terri, i amb el finançament especial al millor projecte per a Castell

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/6, que ha tingut lloc 
l’19 de maig de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions 
als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut (BOP núm. 103, de 29 de maig de 2015). 

La convocatòria va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
període que va de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzava el 24 de setembre de 2015. 

Vist l’informe tècnic de data 21 d’octubre de 2015 i d’acord amb la propost
resolució de la Comissió Qualificadora de les subvencions als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut
les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció 

les sol·licituds als ajuntaments de la demarcació de Girona que 
consten a l’annex 2, pels motius que s’hi indiquen. 

Comprometre la despesa d’import dos-cents noranta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46204 Programa econòmic hàbits 

del pressupost d’enguany 

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

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

Acta reunió CR – Pàg. 46 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvenc ions per a 
de la salut (LE 2015/84)  

La Presidència explica que, com en el punt anterior, aquest assumpte ja es va 
comentar en la Comissió Qualificadora corresponent i recorda als assistents que 

€, amb les úniques exclusions d’Agullana i 
Cornellà de Terri, i amb el finançament especial al millor projecte per a Castell-Platja 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/6, que ha tingut lloc 
ovar les bases específiques reguladores de subvencions 

als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de 

havia de realitzar-se dins el 
període que va de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015, i que el termini 

’acord amb la proposta de 
als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut, ateses 
atribueix, el Consell 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 les subvencions als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció 

les sol·licituds als ajuntaments de la demarcació de Girona que 

cents noranta mil euros (290.000,00 €) 
ograma econòmic hàbits 

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

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



 

despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  
 
Sisè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 4 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 
l’activitat. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicaci
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
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amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura- i el detall d’altres ingressos o subvencions 
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 4 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu electrònica de 
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amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
i el detall d’altres ingressos o subvencions 

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

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar com a màxim el 4 de febrer de 2016, una vegada el beneficiari hagi realitzat 

ó dels recursos que siguin 
tauler) ubicat a la seu electrònica de 



 

 
Annex 1: Concedides 

 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1944 
Ajuntament 
d'Albanyà 

P1700300E Tallers de memòria

2015/1985 Ajuntament d'Alp P1700600H Alp 

2015/1990 Ajuntament d'Anglès P1700800D Cursets de natació

2015/1840 
Ajuntament 
d'Arbúcies 

P1700900B 
Mou
per promoció de la salut)

2015/1826 
Ajuntament 
d'Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 
Foment de polítiques de 
salut i qualitat de vida a 
Avinyonet

2015/1733 
Ajuntament de 
Bàscara 

P1701800C 
Jubilus Gerontologia, curs de 
gimnàstica física de 
manteniment.

2015/1915 
Ajuntament de 
Bellcaire d'Empordà 

P1702100G Activitats per a la gent gran

2015/1860 
Ajuntament de 
Besalú 

P1702200E 
Activitats per la Gent Gran i 
Aula d'Adults

2015/1716 
Ajuntament de 
Bescanó 

P1702300C Tallers i cursos 2015

2015/1853 Ajuntament de Biure P1724900D 
Promoció d'estils de vida 
saludables

2015/1854 
Ajuntament de 
Blanes 

P1702600F 
Promoció de la salut i 
qualitat de vida

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Tallers de memòria 800,00 719,64 89,96%

Alp - Salut 8.004,80 3.200,34 39,98%

Cursets de natació 14.104,12 6.907,60 48,98%

Mou-te (Activitats físiques 
per promoció de la salut) 

28.300,00 9.900,10 34,98%

Foment de polítiques de 
salut i qualitat de vida a 
Avinyonet 

2.436,50 1.558,59 63,97%

Jubilus Gerontologia, curs de 
gimnàstica física de 
manteniment. 

1.455,66 999,51 68,66%

Activitats per a la gent gran 4.551,09 2.046,98 44,98%

ivitats per la Gent Gran i 
Aula d'Adults 

12.176,00 5.841,59 47,98%

Tallers i cursos 2015 21.500,00 6.876,60 31,98%

Promoció d'estils de vida 
saludables 

2.645,00 1.189,66 44,98%

Promoció de la salut i 
qualitat de vida 

4.325,00 2.161,43 49,98%

Acta reunió CR – Pàg. 48 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

89,96%   

39,98% 

Samarreta premis activitats 
esportives: 1.849,85; Trofeus: 
932,85 €; Aperitiu i material 

organització curses: 487,35 € 

48,98%   

34,98% 
Material nou i de reposició 

(matalassos, coixins, terabants, 
fitballs…): 4200 € 

63,97%   

68,66%   

44,98%   

47,98%   

31,98%   

44,98%   

49,98%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/2004 
Ajuntament de 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D 
Gimnàstica: treball corporal 
conscient

2015/1760 Ajuntament de Bolvir P1702700D Aquagym

2015/1942 
Ajuntament de 
Bordils 

P1702800B 
Accions de Promoció de la 
Salut a Bordils

2015/1903 
Ajuntament de 
Borrassà 

P1702900J Borrassà mou

2015/1775 
Ajuntament de 
Brunyola 

P1703100F 
La Salut Activa a Brunyola 
2015

2015/1919 
Ajuntament de 
Cabanes 

P1703300B Suport per a la gent gran

2015/1948 
Ajuntament de 
Cadaqués 

P1703500G 
Programa d'
pervenció a la dependència

2015/1987 
Ajuntament de 
Camós 

P1703900I 
Gimnàstica física de 
manteniment

2015/1886 
Ajuntament de 
Campdevànol 

P1704000G Jornades esportives

2015/1729 
Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C 
Programa de promoció de la 
salut mitjançant l'activitat 
física

2015/2007 
Ajuntament de 
Cassà de la Selva 

P1704900H 
Projecte de promoció de la 
salut a Cassà de la Selva

2015/1982 
Ajuntament de 
Castelló d'Empúries 

P1705200B 
Activitats de divulgació i 
promoció de la Salut

2015/1911 
Ajuntament de 
Castell-Platja d'Aro 

P1705300J 
Programa transversal de 
promoció de la salut a 
Castell

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Gimnàstica: treball corporal 
conscient 

1.524,85 999,50 65,55%

Aquagym 1.476,86 999,50 67,68%

Accions de Promoció de la 
Salut a Bordils 

1.190,00 951,53 79,96%

Borrassà mou-te!!! 2.000,00 999,50 49,98

La Salut Activa a Brunyola 
2015 

2.496,60 1.122,91 44,98%

Suport per a la gent gran 1.465,12 999,50 68,22%

Programa d'atenció i 
pervenció a la dependència 

1.000,00 799,60 79,96%

Gimnàstica física de 
manteniment 

2.954,82 1.236,73 41,85%

Jornades esportives 750,00 599,70 79,96%

Programa de promoció de la 
salut mitjançant l'activitat 
física 

3.000,00 1.349,33 44,98%

Projecte de promoció de la 
salut a Cassà de la Selva 

2.331,50 999,51 42,87%

Activitats de divulgació i 
promoció de la Salut 

4.980,55 2.439,26 48,98%

Programa transversal de 
promoció de la salut a 
Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 

35.862,63 20.000,00 55,77%

Acta reunió CR – Pàg. 49 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

65,55%   

67,68%   

79,96%   

49,98%   

44,98%   

68,22%   

79,96%   

41,85%   

79,96%   

44,98%   

,87%   

48,98% 
Altres (nevera, mobiliari,...): 

1.500,00€ 

55,77%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1939 Ajuntament de Celrà P1705400H 
Oficina Mu
les Persones

2015/1875 
Ajuntament de 
Cistella 

P1705600C 
Classes de natació i 
aquagym a la piscina

2015/1791 
Ajuntament de 
Colera 

P1705900G 
Taller de gimnàstica i 
memòria per a la 

2015/1937 
Ajuntament de 
Darnius 

P1706500D 
Taller de memòria i de 
gimnàs

2015/1916 
Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J 
Programa municipal 
d'activitats esportives i de 
salut

2015/1730 Ajuntament de Flaçà P1707300H Gimnàstica terapèutica

2015/1706 
Ajuntament de 
Fontcoberta 

P1707600A 
Promoció de la salut en 
l'àmbit de l'esport de la gent 
gran

2015/1718 
Ajuntament de 
Forallac 

P1725000B 
Activitat física per a la gent 
gran

2015/2006 
Ajuntament de 
Fornells de la Selva 

P1707800G 
Programa per la promoció i 
manteniment de la salut 
física per majors de 65 anys

2015/1983 Ajuntament de Fortià P1707900E 
Taller de gimnàstica per a la 
gent gran

2015/1901 
Ajuntament de 
Garrigàs 

P1708100A 
VI Programes de promoció 
de la salut i hàbits 
saludables

2015/1876 Ajuntament de Jafre P1709100J Taller de memòria

2015/1841 Ajuntament de Juià P1709400D Manteniment físic

2015/1904 
Ajuntament de La 
Bisbal d'Empordà 

P1702500H Punt Jove de Salut

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Oficina Municipal d'Atenció a 
les Persones 

33.013,04 7.919,21 23,99%

Classes de natació i 
aquagym a la piscina 

2.589,92 1.164,89 44,98%

Taller de gimnàstica i 
memòria per a la gent gran 

2.020,00 999,51 49,48%

Taller de memòria i de 
gimnàs 

800,00 719,64 89,96%

Programa municipal 
d'activitats esportives i de 
salut 

21.611,50 6.480,24 29,99%

Gimnàstica terapèutica 2.650,75 1.669,15 62,97%

Promoció de la salut en 
l'àmbit de l'esport de la gent 
gran 

2.727,45 999,51 36,65%

Activitat física per a la gent 
gran 

5.339,60 2.134,78 39,98%

Programa per la promoció i 
manteniment de la salut 
física per majors de 65 anys 

5.322,45 2.553,51 47,98%

Taller de gimnàstica per a la 
gent gran 

800,00 719,64 89,96%

VI Programes de promoció 
de la salut i hàbits 
saludables 

3.010,45 1.354,03 44,98%

Taller de memòria 1.710,00 999,51 58,45%

Manteniment físic 2.279,42 1.025,23 44,98%

Punt Jove de Salut 4.332,00 2.424,72 55,97%

Acta reunió CR – Pàg. 50 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

23,99%   

44,98%   

49,48%   

89,96%   

29,99%   

62,97%   

36,65%   

39,98%   

47,98%   

89,96%   

44,98%   

58,45%   

44,98%   

55,97%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1797 
Ajuntament de La 
Jonquera 

P1709300F Fomentem la salut 2015

2015/2045 
Ajuntament de La 
Tallada d'Empordà 

P1720700B 
A La Tallada ens activem per 
a la salut i el benestar

2015/1855 
Ajuntament de Les 
Preses 

P1714800H 
Les Preses per la promoció 
de la salut i qualitat de vida

2015/1776 
Ajuntament de 
l'Escala 

P1706800H 
Estimulació de les capacitats 
mentals de les persones 
grans de l'Escala

2015/1749 Ajuntament de Lladó P1709500A Tallers de memòria

2015/1844 
Ajuntament de 
Llambilles 

P1709700G 
Activitats per a la promoció 
de la salut

2015/1816 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

P1710200E 
3 Itineraris individuals 
inclusius

2015/1914 
Ajuntament de 
Maçanet de la Selva 

P1710900J 

Projecte de promoció de la 
salut i la qualitat de vida dels 
maçanetencs i 
maçanetenques

2015/1743 
Ajuntament de Maià 
de Montcal 

P1711000H Ser actiu sentir

2015/1887 
Ajuntament de 
Navata 

P1711800A 
Activitats de promoció de la 
salut dirigides a p
adultes

2015/1805 
Ajuntament de 
Palafrugell 

P1712400I 
Projecte de promoció de la 
Salut

2015/1806 
Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F 
Promoció d'hàbits 
saludables 2015

2015/1999 
Ajuntament de Palau 
de Santa Eulàlia 

P1712600D 
Taller de gimnàstica 
adaptada

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Fomentem la salut 2015 12.743,02 5.094,69 39,98%

A La Tallada ens activem per 
a la salut i el benestar 

7.640,00 2.749,04 35,98%

s Preses per la promoció 
de la salut i qualitat de vida 

1.197,90 957,85 79,96%

Estimulació de les capacitats 
mentals de les persones 
grans de l'Escala 

1.900,00 999,51 52,61%

Tallers de memòria 800,00 719,64 89,96%

Activitats per a la promoció 
de la salut 

9.247,97 2.495,72 26,99%

3 Itineraris individuals 
inclusius 

25.000,00 9.995,05 39,98%

Projecte de promoció de la 
salut i la qualitat de vida dels 
maçanetencs i 
maçanetenques 

38.679,40 8.118,66 20,99%

Ser actiu sentir-se viu 1.718,00 1.236,35 71,96%

Activitats de promoció de la 
salut dirigides a persones 
adultes 

3.382,28 1.521,27 44,98%

Projecte de promoció de la 
Salut- Punt Jove de Salut 

18.403,85 9.995,05 54,31%

Promoció d'hàbits 
saludables 2015 

25.170,00 9.995,05 39,71%

Taller de gimnàstica 
adaptada 

800,00 719,64 89,96%

Acta reunió CR – Pàg. 51 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

39,98%   

35,98%   

79,96%   

52,61%   

89,96%   

26,99%   

39,98%   

20,99% 
Materials i serveis necessaris 
per fer l'activitat: 30.793,25 € 

71,96%   

44,98%   

54,31%   

39,71%   

89,96%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1768 
Ajuntament de 
Palau-sator 

P1712900H 
Taller de manteniment de la 
memòria

2015/1941 
Ajuntament de 
Palau-saverdera 

P1712700B Tallers de memòria

2015/1705 
Ajuntament de Palol 
de Revardit 

P1713100D 
Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran

2015/1708 Ajuntament de Pau P1713600C 
Activitats de 
salut

2015/1984 
Ajuntament de 
Peralada 

P1714000E 
Gimnàstica i taller de 
memòria per a la gent gran

2015/2001 
Ajuntament de 
Pontós 

P1714500D Promoció hàbits saludables

2015/1946 
Ajuntament de 
Porqueres 

P1714600B 
Projecte de Promoció de la 
Salut a Porqueres

2015/2003 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Programa de promoció de la 
salut de Puigcerdà

2015/1949 Ajuntament de Quart P1715100B 

Tallers i cursos adreçats a la 
gent gran: manteniment 
memòria, fisioteràpia, 
gimnàstica de manteniment

2015/1792 
Ajuntament de 
Regencós 

P1715300H 
Projecte: Posa't en forma per 
una vida més saludable

2015/1822 
Ajuntament de Riells 
i Viabrea 

P1715500C Tallers de memòria

2015/1710 
Ajuntament de 
Riudaura 

P1715800G Tallers de memòria

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Taller de manteniment de la 
memòria 

1.900,00 1.025,49 53,97%

Tallers de memòria 800,00 719,64 89,96%

Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran 

3.157,56 1.136,16 35,98%

Activitats de promoció de la 
salut 

1.100,00 989,51 89,96%

Gimnàstica i taller de 
memòria per a la gent gran 

3.260,00 1.824,70 55,97%

Promoció hàbits saludables 504,00 453,38 89,96%

Projecte de Promoció de la 
Salut a Porqueres 

3.460,00 2.766,63 79,96%

Programa de promoció de la 
salut de Puigcerdà 

28.888,30 8.084,72 27,99%

Tallers i cursos adreçats a la 
gent gran: manteniment 
memòria, fisioteràpia, 
gimnàstica de manteniment 

5.460,00 2.182,92 39,98%

Projecte: Posa't en forma per 
una vida més saludable 

3.260,95 1.173,36 35,98%

Tallers de memòria 1.238,50 990,31 79,96%

Tallers de memòria 325,00 199,90 61,51%

Acta reunió CR – Pàg. 52 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

53,97%   

89,96%   

35,98%   

89,96%   

55,97%   

89,96%   

79,96%   

27,99% 

Despeses contractació servei 
per dur a terme les curses d'Age 
i Mitja Marató: 3.497,41€; Quota 

no socis Poliesportiu: 735€ 

39,98%   

35,98%   

79,96%   

61,51%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1874 
Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E 
Riudellots població saludable 
2015

2015/1969 Ajuntament de Salt P1716400E Salt Saludable 2015

2015/2000 
Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu 

P1716900D 
Activitat esbart dansaire 
Montsoriu i colla del Tirabou

2015/1707 
Ajuntament de Sant 
Gregori 

P1717300F Fes salut 2015

2015/1759 
Ajuntament de Sant 
Hilari Sacalm 

P1717400D Territori 100% Salut

2015/1823 
Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca 

P1717500A 
4a edició activitats jornades 
esportives

2015/1988 
Ajuntament de Sant 
Joan de les 
Abadesses 

P1717700G Forma't en salut

2015/1918 
Ajuntament de Sant 
Jordi Desvalls 

P1717600I 
Activitats de promoció de la 
salut 2015

2015/1827 
Ajuntament de Sant 
Llorenç de la Muga 

P1718000A 
Tallers de gimnàstica i de 
memòria per a gent gran

2015/1709 
Ajuntament de Sant 
Martí Vell 

P1718200G 
Marxa/caminada saludable 
popular de Sant Martí vell

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Riudellots població saludable 
2015 

4.862,96 1.944,22 39,98%

Salt Saludable 2015 4.674,97 1.869,06 39,98%

Activitat esbart dansaire 
Montsoriu i colla del Tirabou 

3.417,79 1.844,69 53,97%

Fes salut 2015 6.490,00 3.113,66 47,98%

Territori 100% Salut 7.000,00 2.448,79 34,98%

4a edició activitats jornades 
esportives 

1.085,72 976,66 89,96%

Forma't en salut 16.977,49 5.430,11 31,98%

Activitats de promoció de la 
salut 2015 

8.421,60 3.787,85 44,98%

Tallers de gimnàstica i de 
memòria per a gent gran 

800,00 719,64 89,96%

Marxa/caminada saludable 
popular de Sant Martí vell 

1.606,93 999,51 62,20%

Acta reunió CR – Pàg. 53 

concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

39,98%   

39,98% 

Servei gestió classificacions: 
750,00€; Arpuba, camisetes: 
834,90€; Gorres setmana de 

l'activitat física i la salut: 
1.046,41€. Material per 

conmemorar el Dia Mundial de 
la Sida: 33,00 € 

53,97%   

47,98%   

34,98%   

89,96% 

Leonidas Europa, s.l. (material -
tovalloles): 999,46 €; Decathlon 

Figueres (material - premis): 
289,90 € 

31,98% 
Remun. Professional català 

inicial: 1.620,00 € 

44,98%   

89,96%   

62,20%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1913 
Ajuntament de Sant 
Mori 

P1718500J 
Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran

2015/1713 
Ajuntament de Sant 
Pere Pescador 

P1718700F 
Sant Pere Pescador: un 
municipi saludable

2015/1810 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners 

P1719100H 

Les roques de l'aigua 
prevenció del consum 
problemàtic de drogues i 
altres conductes d

2015/1902 
Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro 

P1719200F Punt jove de Salut

2015/1795 
Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

P1719800C 
Oficina d'atenció de la Gent 
Gran

2015/1784 
Ajuntament de 
Serinyà 

P1720200C Promoció salut a Serinyà

2015/1943 Ajuntament de Sils P1720500F 
Taller de memòria al Centre 
Cívic de Sils per a la gent 
gran

2015/1796 
Ajuntament de 
Terrades 

P1720900H 
Tallers de memòria, tardor 
2014 i primavera 2015

2015/1968 
Ajuntament de 
Torroella de Montgrí 

P1721200B L'Empordà cuina i salut

2015/1920 
Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E 
Activitats de promoció de la
salut 2015

2015/2005 
Ajuntament de 
Vallfogona de 
Ripollès 

P1722200A Vallfogona és salut

2015/1945 
Ajuntament de 
Ventalló 

P1722400G 
Taller de memòria per a la 
gent gran

2015/1989 
Ajuntament de 
Vidreres 

P1722700J 
Activitats del Programa de 
promoció de la Salut

Exp. 2015/2075 – Secretaria – Acta reunió CR 

Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran 

1.800,00 999,51 55,53%

Sant Pere Pescador: un 
municipi saludable 

18.181,30 5.815,14 31,98%

Les roques de l'aigua 
prevenció del consum 
problemàtic de drogues i 
altres conductes de risc 

15.500,00 9.995,05 64,48%

Punt jove de Salut 10.497,58 3.672,34 34,98%

Oficina d'atenció de la Gent 
Gran 

33.563,10 8.386,63 24,99%

Promoció salut a Serinyà 6.445,30 2.898,95 44,98%

Taller de memòria al Centre 
Cívic de Sils per a la gent 
gran 

897,00 627,59 69,97%

Tallers de memòria, tardor 
2014 i primavera 2015 

800,00 719,64 89,96%

L'Empordà cuina i salut 19.710,94 6.895,42 34,98%

Activitats de promoció de la 
salut 2015 

3.452,80 999,51 28,95%

Vallfogona és salut 2.100,00 999,51 47,60%

Taller de memòria per a la 
nt gran 

3.019,29 1.358,01 44,98%

Activitats del Programa de 
promoció de la Salut 

26.498,67 7.415,96 27,99%
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concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

55,53%   

31,98%   

64,48%   

34,98%   

24,99%   

44,98%   

69,97%   

89,96%   

34,98%   

28,95%   

47,60% 
Obsequi participants Caminada 

popular: 570 € 

44,98% Taller de català: 4.500,00€ 

27,99%   



 

Nº exp. Entitat CIF 

2015/1940 
Ajuntament de 
Vilablareix 

P1722900F Aquí fem Salut

2015/1774 
Ajuntament de 
Vilafant 

P1723500C 
Vila educadora i promotora 
de salut 

2015/2002 
Ajuntament de 
Vilajuïga 

P1723700I 
Taller de la memòria de la 
gent gran i gimnàstica de la 
gent

2015/1748 
Ajuntament de 
Vilamalla 

P1724100A Promoció de la salut 2015

2015/1809 
Ajuntament de 
Vilamaniscle 

P1724200I Tallers de memòria

2015/1938 
Ajuntament de 
Vilanant 

P1724300G 
Activitat física pe
gran

2015/1772 
Ajuntament de Vila-
sacra 

P1724500B 
Activitat fisicoesportiva per a 
la població de Vila

2015/1704 
Ajuntament d'El Far 
d'Empordà 

P1700500J 
Promoció de la salut i hàbits 
salu
memòria

2015/1917 Ajuntament d'Olot P1712100E Olot fa salut

2015/1773 
Ajuntament 
d'Ullastret 

P1721800I Ullastret es mou

2015/1717 Ajuntament d'Urús P1722000E 
Promoció a la Salut per a la 
gent del municipi d'Urús

 
(1) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció
(2) Import total de la subvenció   
(3) Percentatge que s'aplicarà a la subvenció si l'import justificat és inferior a la base subvencionable
(4) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació.
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Objecte Base subv. (1) 
Import 

concedit (2) 
% concedit 
subvencionable

Aquí fem Salut 26.221,77 9.995,05 38,12%

Vila educadora i promotora 
de salut - 3 eixos 

6.360,00 2.224,90 34,98%

Taller de la memòria de la 
gent gran i gimnàstica de la 
gent 

930,00 836,59 89,96%

Promoció de la salut 2015 7.504,14 4.050,23 53,97%

Tallers de memòria 800,00 719,64 89,96%

Activitat física per a la gent 
gran 

875,00 787,11 89,96%

Activitat fisicoesportiva per a 
la població de Vila-sacra 

4.353,30 2.349,62 53,97%

Promoció de la salut i hàbits 
saludables - Tallers de 
memòria 

1.500,00 999,51 66,63%

Olot fa salut 39.318,72 9.824,82 24,99%

Ullastret es mou 1.220,17 999,51 81,92%

Promoció a la Salut per a la 
gent del municipi d'Urús 

3.026,92 1.089,15 35,98%

(1) Import que cal justificar per a l'obtenció del total de la subvenció      
   

ort justificat és inferior a la base subvencionable      
(4) Conceptes no subvencionables segons les bases de la convocatòria; no s'han d'incloure en la justificació. 
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concedit / base 
subvencionable  (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

38,12%   

34,98%   

6%   

53,97%   

89,96%   

89,96%   

53,97%   

66,63%   

24,99%   

81,92%   

35,98%   



 

Annex 2: Desestimades 
 
 

Núm. 
Expedient Entitat CIF 

2015/1761 
Ajuntament de Cornellà 
del Terri 

P1706100C 

2015/1986 Ajuntament d'Agullana P1700100I 
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Projecte Motius desestimació

Projecte per la promoció de la salut per a persones 
situació d'atur 

Correspon a convocatòria Salut i Crisis

Suem la samarreta Activitat fora de període subvencionable

Acta reunió CR – Pàg. 56 

Motius desestimació  

Correspon a convocatòria Salut i Crisis 

Activitat fora de període subvencionable 



 

11. 2015/2079 – Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors (LE 2015/146)

 
La Presidència explica que el programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” 
implicava la creació d’una xarxa de desfibril·ladors públics a to
demarcació de Girona. Per a la seva creació, es van comprar i cedir desfibril·ladors 
per mitjà de diversos convenis que ara, 4 anys després, finalitzen. Per tal de gestionar 
aquesta xarxa creada de manera conjunta, es proposa l’aprov
on es regulen les obligacions de les dues parts, que permetran mantenir el 
funcionament perfecte de la xarxa durant 4 anys més.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 1/2011, de 1
va aprovar les bases reguladores de la cessió gratuïta de desfibril·ladors fixes i mòbils 
als ajuntaments de la demarcació de Girona. Un cop rebudes les sol·licituds dels 
diferents municipis, l’Organisme va signar els corresponents convenis de 
gratuïta de la corresponent xarxa de desfibril·ladors amb cadascun dels Ajuntaments 
sol·licitants. 
 
Dipsalut porta a terme aquestes actuacions en el marc del programa Pm05 del 
Catàleg de Serveis de l’Organisme, anomenat “Girona, territori cardioprot
com a objectius millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada 
cardíaca, assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturades 
cardiorespiratòries i sensibilitzar la població sobre la necessària adquisi
saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular, però 
també sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i formar
ús, així com el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors al terri
tots els DEA funcionin adequadament, i la formació dels professionals municipals dels 
equipaments cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors.
  
Paral·lelament, Dipsalut porta a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte 
de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació
 
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de 
manera gratuïta per Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació de Girona, en 
execució del programa Pm05, “Girona, territori cardioprotegit”.
 
Segon. Exposar públicament aqu
publicació del text del conveni al tauler d’anuncis e
Dipsalut i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors (LE 2015/146)  

La Presidència explica que el programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” 
implicava la creació d’una xarxa de desfibril·ladors públics a tots els municipis de la 
demarcació de Girona. Per a la seva creació, es van comprar i cedir desfibril·ladors 
per mitjà de diversos convenis que ara, 4 anys després, finalitzen. Per tal de gestionar 
aquesta xarxa creada de manera conjunta, es proposa l’aprovació d’un conveni marc 
on es regulen les obligacions de les dues parts, que permetran mantenir el 
funcionament perfecte de la xarxa durant 4 anys més. 

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 1/2011, de 1
es reguladores de la cessió gratuïta de desfibril·ladors fixes i mòbils 

als ajuntaments de la demarcació de Girona. Un cop rebudes les sol·licituds dels 
diferents municipis, l’Organisme va signar els corresponents convenis de 
gratuïta de la corresponent xarxa de desfibril·ladors amb cadascun dels Ajuntaments 

Dipsalut porta a terme aquestes actuacions en el marc del programa Pm05 del 
Catàleg de Serveis de l’Organisme, anomenat “Girona, territori cardioprot
com a objectius millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada 
cardíaca, assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturades 
cardiorespiratòries i sensibilitzar la població sobre la necessària adquisi
saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular, però 
també sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i formar
ús, així com el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors al territori, de manera que 
tots els DEA funcionin adequadament, i la formació dels professionals municipals dels 
equipaments cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors. 

Paral·lelament, Dipsalut porta a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la 
sitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte 

de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 

esprés de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació

Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Aprovar el conveni marc de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de 
manera gratuïta per Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació de Girona, en 
execució del programa Pm05, “Girona, territori cardioprotegit”. 

Exposar públicament aquest acord, per un termini de 30 dies, per mitjà de la 
publicació del text del conveni al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de 
Dipsalut i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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Proposta d’aprovació del conveni marc de gestió de la xarxa de 

La Presidència explica que el programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” 
ts els municipis de la 

demarcació de Girona. Per a la seva creació, es van comprar i cedir desfibril·ladors 
per mitjà de diversos convenis que ara, 4 anys després, finalitzen. Per tal de gestionar 

ació d’un conveni marc 
on es regulen les obligacions de les dues parts, que permetran mantenir el 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 1/2011, de 13 de gener, 
es reguladores de la cessió gratuïta de desfibril·ladors fixes i mòbils 

als ajuntaments de la demarcació de Girona. Un cop rebudes les sol·licituds dels 
diferents municipis, l’Organisme va signar els corresponents convenis de cessió 
gratuïta de la corresponent xarxa de desfibril·ladors amb cadascun dels Ajuntaments 

Dipsalut porta a terme aquestes actuacions en el marc del programa Pm05 del 
Catàleg de Serveis de l’Organisme, anomenat “Girona, territori cardioprotegit”, que té 
com a objectius millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada 
cardíaca, assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturades 
cardiorespiratòries i sensibilitzar la població sobre la necessària adquisició d’hàbits 
saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular, però 
també sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i formar-la en el seu 

tori, de manera que 
tots els DEA funcionin adequadament, i la formació dels professionals municipals dels 

Paral·lelament, Dipsalut porta a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la 
sitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte 

de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 

esprés de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació 

Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Aprovar el conveni marc de gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits de 
manera gratuïta per Dipsalut als Ajuntaments de la demarcació de Girona, en 

est acord, per un termini de 30 dies, per mitjà de la 
Tauler de la seu electrònica de 



 

 
Si en el termini dels 30 dies posteriors a la publicació 
aquest acord esdevindrà ferm.
 
Tercer. Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura de tots els convenis que 
es signin amb els diferents Ajuntaments de la demarcació de Girona i de tots els 
documents que siguin necess
modificació d’elements no substancials dels diferents convenis.
 
Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors d e l’Ajuntament de 
__________________________ 

 
Entitats que inter venen 

D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en 
endavant, Dipsalut), representat pel seu 
Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 
novembre de 2015 i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de 
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
I de l'altra, senyor/a ______________________ 
l’Ajuntament de _______________ 
atorga l’acord del Ple municipal, de __________________ 
secretari/a municipal, senyor/a ______________
secretari/a). 
 
 
Manifesten 

1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009
de la salut Pm05 “Programa  Girona, territori cardioprotegit”.
 

2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors autom
la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
 

3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les 
aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres caus
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats 
per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels 
casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua
desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques 
per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen 
dràsticament les possibilitats de supervivència.

 
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedi

i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i 
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient 
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Si en el termini dels 30 dies posteriors a la publicació no es formulen al·legacions, 
aquest acord esdevindrà ferm. 

Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura de tots els convenis que 
es signin amb els diferents Ajuntaments de la demarcació de Girona i de tots els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, així com per a la 
modificació d’elements no substancials dels diferents convenis. 

Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors d e l’Ajuntament de 
__________________________ (nom del municipi) 

 

venen  
 

D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en 
endavant, Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M
Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 

i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari 
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

I de l'altra, senyor/a ______________________ (nom de l’alcalde/ssa)
l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi), en ús de les atribucions que li 
atorga l’acord del Ple municipal, de __________________ (data), assistit/da pel / per la 
secretari/a municipal, senyor/a __________________________ 

 
Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció 
de la salut Pm05 “Programa  Girona, territori cardioprotegit”. 

El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de 
la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.

Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les 
aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres caus
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats 
per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels 
casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua
desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques 
per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen 
dràsticament les possibilitats de supervivència. 

Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris 
i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i 
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient 
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no es formulen al·legacions, 

Facultar la Presidència de Dipsalut per a la signatura de tots els convenis que 
es signin amb els diferents Ajuntaments de la demarcació de Girona i de tots els 

aris per a l’execució d’aquest acord, així com per a la 

Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors d e l’Ajuntament de 

D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en 
resident, senyor Josep M. Corominas i 

Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de 
i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 

i assistit pel secretari 

om de l’alcalde/ssa), alcalde/ssa de 
, en ús de les atribucions que li 

, assistit/da pel / per la 
____________ (nom del / de la 

2010 inclou el programa de promoció 

àtics fixos i mòbils arreu de 
la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada. 

Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les 
aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de 
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats 
per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels 
casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua la 
desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques 
per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen 

ts són classificats com aparells sanitaris 
i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i 
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient 



 

que participen en el seu ús. Aquestes normatives ex
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.

 
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona 

un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’im
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació
 

6. Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ 
______________ el conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, 
composta per ___ (nombre)

 
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als 
següents 
 

Primer.  L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la 
xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de  _______________ 
composta per ___  (nombre) 
 
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300
Automatic de Cardiac Science).
 
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es
 

• (DEA ####, adreça , número, equipament)

• ..... 
 
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa 
www.gironaterritoricardioprotegit.cat
DEACAT. 
 
Segon.  L’Ajuntament de _______________ 
els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera 
actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors 
fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos 
possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 
hores del dia. 
 
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de 
requerir canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament 
justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on 
troba instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament de 
prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no 
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels 
requeriments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix 
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que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut 
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.

Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona 
un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’im
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació

Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) van signar en data 
______________ el conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, 

(nombre) desfibril·ladors fixos i ___ (nombre) desfibril·ladors mòbils.

Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als 

PACTES 
 
 

L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la 
xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de  _______________ 

(nombre) desfibril·ladors fixos i ___ (nombre) desfibril·ladors mòbils.

Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300
Automatic de Cardiac Science). 

Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:

(DEA ####, adreça , número, equipament) 

Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa 
icardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils 

L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) es compromet a mantenir 
els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera 

es de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors 
fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos 
possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 

D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi)
requerir canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament 
justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on 
troba instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament de _______________ 
prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no 
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels 

ments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix 
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imeixen l’Ajuntament i Dipsalut 
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell. 

Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona 
un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la 
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i 
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada 
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació. 

van signar en data 
______________ el conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, 

desfibril·ladors mòbils. 

Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als 

L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la 
xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de  _______________ (nom del municipi), 

desfibril·ladors mòbils. 

Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-

geolocalitzen en els emplaçaments següents: 

Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa 
, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils 

es compromet a mantenir 
els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera 

es de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors 
fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos 
possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 

(nom del municipi) podrà 
requerir canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament 
justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on es 

_______________ (nom del municipi), 
prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no 
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels 

ments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix 



 

caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin 
del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació
quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la 
tramitació i signatura d’una addenda a aquest conveni. 
 
Tercer.  Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins 
els paràmetres següents: 

 
• Mà d’obra.
• Desplaçament.
• Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors,  cabines columnes per 

la neteja i  constatació del bon estat de tots els seus components.
• En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o reparació dels 

elements necessaris di
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots 
els seus components.

• En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements 
necessaris per garantir el ple funcionament del d

• Neteja de les cabines.
• Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al 

compliment de les normatives vigents en cada moment.
• Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva 

data de caducitat.
 
Quart.  Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al 
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no 
compresos dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a 
l’Ajuntament de _______________ 
termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no 
han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte tretzè. 
 
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de _______________ 
rescabalar-se de possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa 
d’assegurança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la 
vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els 
desfibril·ladors afectats a l’ajuntament de  _______________ 
donar el màxim de cobertura i coherència al  
territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest 
conveni.   
 
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de 
desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers 
intervinents, segons requereixi la normativa vigent. 
 
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal 
de l’Ajuntament de _______________ 
d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.
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caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin 
del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació
quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la 
tramitació i signatura d’una addenda a aquest conveni.  

Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins 
els paràmetres següents:  

à d’obra. 
Desplaçament. 
Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors,  cabines columnes per 
la neteja i  constatació del bon estat de tots els seus components.
En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o reparació dels 
elements necessaris dins del període de 24 hores posteriors a la 
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots 
els seus components. 
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements 
necessaris per garantir el ple funcionament del desfibril·lador..
Neteja de les cabines. 
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al 
compliment de les normatives vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva 
data de caducitat. 

Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al 
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no 
compresos dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a 
l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) 10 dies per reparar
termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no 

estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte tretzè. 

Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi)
se de possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa 

ança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la 
vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els 
desfibril·ladors afectats a l’ajuntament de  _______________ (nom del municipi)

de cobertura i coherència al  programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, 
territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest 

Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de 
al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers 

intervinents, segons requereixi la normativa vigent.  

Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal 
de l’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) que degut a l’ús benintencionat 
d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat. 
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caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin 
del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació, 
quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la 

Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins 

Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors,  cabines columnes per 
la neteja i  constatació del bon estat de tots els seus components. 
En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o reparació dels 

ns del període de 24 hores posteriors a la 
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots 

En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements 
esfibril·lador.. 

Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al 
compliment de les normatives vigents en cada moment. 
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva 

Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al 
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan 
compresos dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a 

10 dies per reparar-los. Passat el 
termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no 

estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte tretzè.  

(nom del municipi) que per 
se de possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa 

ança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la 
vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els 

(nom del municipi) per 
programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, 

territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest 

Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de 
al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers 

Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal 
que degut a l’ús benintencionat 



 

Sisè.  Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Girona un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del p
Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora 
de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal 
no sanitari als aparells de desfibril·lació.
 
Si fruit de l’esmentat estud
de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar 
Corporació Local iniciarien els canvis necessaris per a dur
 
Com a mesura de seguretat l’extrac
càmera fotogràfica que capta la imatge de l’usuari.. Dipsalut ha instal·lat textos 
informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets 
en compliment de l’article 5 de la
protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de 
la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde/ssa al correu 
electrònic del servei tècnic que Dipsalut
 
L’Ajuntament de _______________ 
Dipsalut qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els 
desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsa
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat
 
Setè. L’Ajuntament de 
enumerats a la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet
següents: 

 
• Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais 

d’accés públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 
365 dies l’any. 

 
• No modificar la ubicació dels béns cedits s

durant el termini de vigència d’aquest conveni. 
 
• Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, 

columnes i cabines  per tal de mantenir
seguretat, així com conservar

 
• Comunicar al servei tècnic qualservol incidència mitjançant el t

o el correu electrònic 
 
• Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i 

continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la 
normativa vigent. 

 
• Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctric

estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de 
funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències 
dels desfibril·ladors fixos.

Exp. 2015/2075 – Secretaria 

Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat 
un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del p

Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora 
de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal 
no sanitari als aparells de desfibril·lació. 

Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament 
de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte
Corporació Local iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho a terme.

Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una 
càmera fotogràfica que capta la imatge de l’usuari.. Dipsalut ha instal·lat textos 
informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets 
en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de 
la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde/ssa al correu 
electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments.

L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi) es compromet a comunicar a 
Dipsalut qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els 
desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin 
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat

L’Ajuntament de _______________ (nom del municipi), com a propietari dels béns 
enumerats a la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions 

Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais 
d’accés públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 

No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut 
durant el termini de vigència d’aquest conveni.  

Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, 
columnes i cabines  per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de 

uretat, així com conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.  

Comunicar al servei tècnic qualservol incidència mitjançant el telèfon 902 221 229 
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat

Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i 
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la 

Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades 
estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de 
funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències 
dels desfibril·ladors fixos. 
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Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat 
un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa 

Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora 
de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal 

i o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament 
el projecte, Dipsalut i la 

ho a terme. 

ció del desfibril·lador de la cabina, activa una 
càmera fotogràfica que capta la imatge de l’usuari.. Dipsalut ha instal·lat textos 
informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de 
la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde/ssa al correu 

posa a disposició dels ajuntaments. 

es compromet a comunicar a 
Dipsalut qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els 

lut les dades que fossin 
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat 

, com a propietari dels béns 
amb les obligacions 

Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais 
d’accés públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 

ense l'autorització expressa de Dipsalut 

Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, 
ne l’estat òptim, el nivell màxim de 

elèfon 902 221 229 
toricardioprotegit.cat. 

Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i 
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la 

a  i a la xarxa de veu i dades 
estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de 
funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències 



 

 
Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connect
cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions 
alternatives per tal que es pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest 
conveni 

 
• Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components 

cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, 
diversos o inclemències meteorològiques.

• Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Sevei Tècnic que 
realitza la gestió i vigilància necessàr
fixos  

 
• Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.
 
• Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) 

per al desenvolupament d’actes de sensibi
desfibril·ladors que Dipsalut organitzi.

 
Novè.  En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de 
_______________ (nom del municipi)
constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent 
dels béns. 
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de _______________ 
municipi) s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari. 
 
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, 
bànners d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es d
comunicació municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per 
l'ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública.
 
Desè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019. 
finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions 
més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i 
els seus components. 
 
Onzè. D’acord amb la clàusula tretzena del conveni de cessió gratuït
desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ 
municipi), si els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest 
conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el 
qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat pels béns. 
 
Dotzè.  L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest 
conveni implicarà la resolució anticipada del mate
cada institució assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, 
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Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les 
cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions 
alternatives per tal que es pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest 

Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components 
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, 
diversos o inclemències meteorològiques. 
Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Sevei Tècnic que 
realitza la gestió i vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors 

dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.

Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) 
per al desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de 
desfibril·ladors que Dipsalut organitzi. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de 
(nom del municipi) relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà 

la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de _______________ 

s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 

Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, 
bànners d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de 
comunicació municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per 
l'ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública. 

La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019. 
zat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions 

més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i 

D’acord amb la clàusula tretzena del conveni de cessió gratuït
desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ 

i els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest 
conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el 
qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat pels béns.  

L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest 
conveni implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i 
cada institució assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, 
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ivitat de veu i dades de les 
cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions 
alternatives per tal que es pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest 

Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·laqdor, 
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents 

Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Sevei Tècnic que 
ia per al manteniment dels desfibril·ladors 

dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera. 

Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) 
lització, difusió i formació en l’ús de 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de 
relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà 

la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de _______________ (nom del 

s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 

Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, 
ifonguin des dels canals de 

comunicació municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per 

La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019. Un cop 
zat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions 

més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i 

D’acord amb la clàusula tretzena del conveni de cessió gratuïta de 
desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de _______________ (nom del 

i els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest 
conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el 
qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 

L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest 
ix, prèvia mediació entre les parts, i 

cada institució assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, 



 

es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula onzena 
d’aquest conveni.  
 
Tretzè.  Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin 
suscitar-se entres les parts en el transcurs del present conveni.
 
I en prova de conformitat, les parts signen aque
sol efecte en el llocs i dates indicats.
 
Girona, ____________ 
 
Per Dipsalut 
 
El president p.d. 
 
Josep M.Corominas i Barnadas
 
 
El secretari 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 
__________________, ____________
 
Per l’Ajuntament de ______________
 
L’alcalde/ssa 
_______________________________
 
 
El secretari/ària 
_______________________________
 

 
12. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
La Presidència explica als assistents que, un cop tram
reunió, té coneixement d’una sol·licitud de l’Associació de Pallassos Xaropclown, per 
tal d’incrementar la dotació de la subvenció que té concedida. 
molt important per a la supervivència de l’activitat que l’as
cop aconseguit finançament suplementari de l’Ajuntament de Girona i de l’Hospital 
Trueta, l’Associació sol·licita 8.000,00 
 
Atès que es tracta d’una subvenció nominativa, la qual cosa implica modificar l
proposta de pressupost per al 2016 que el Consell Rector va aprovar en la sessió 
número 2015/11, de 13 d’octubre, i que la sessió plenària de la Diputació de Girona 
en la qual s’ha d’aprovar el pressupost general de tota la Corporació encara no s’ha 
portat a terme, la Presidència proposa incloure aquest assumpte en la sessió.
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es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula onzena 

eni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin 

se entres les parts en el transcurs del present conveni. 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un 
sol efecte en el llocs i dates indicats. 

 

Josep M.Corominas i Barnadas 

 

__________________, ____________ 

______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

La Presidència explica als assistents que, un cop tramesa la convocatòria de la 
reunió, té coneixement d’una sol·licitud de l’Associació de Pallassos Xaropclown, per 
tal d’incrementar la dotació de la subvenció que té concedida. Aquest increment és 
molt important per a la supervivència de l’activitat que l’associació porta a terme. Un 
cop aconseguit finançament suplementari de l’Ajuntament de Girona i de l’Hospital 
Trueta, l’Associació sol·licita 8.000,00 € anuals més a Dipsalut.  

Atès que es tracta d’una subvenció nominativa, la qual cosa implica modificar l
proposta de pressupost per al 2016 que el Consell Rector va aprovar en la sessió 
número 2015/11, de 13 d’octubre, i que la sessió plenària de la Diputació de Girona 
en la qual s’ha d’aprovar el pressupost general de tota la Corporació encara no s’ha 

at a terme, la Presidència proposa incloure aquest assumpte en la sessió.
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es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula onzena 

eni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin 

st conveni per duplicat exemplar i a un 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria  

esa la convocatòria de la 
reunió, té coneixement d’una sol·licitud de l’Associació de Pallassos Xaropclown, per 

Aquest increment és 
sociació porta a terme. Un 

cop aconseguit finançament suplementari de l’Ajuntament de Girona i de l’Hospital 

Atès que es tracta d’una subvenció nominativa, la qual cosa implica modificar la 
proposta de pressupost per al 2016 que el Consell Rector va aprovar en la sessió 
número 2015/11, de 13 d’octubre, i que la sessió plenària de la Diputació de Girona 
en la qual s’ha d’aprovar el pressupost general de tota la Corporació encara no s’ha 

at a terme, la Presidència proposa incloure aquest assumpte en la sessió. 



 

 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector aprova
modificació del pressupost de Dipsalut per al 2016 per tal d’elevar
forma al Ple de la Diputació.
 
El Consell Rector de Dipsalut va acordar, en la sessió ordinària número 2015/11, de 
13 d’octubre, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial del pressupost 
de l’Organisme per a l’exercici 2016.
 
En data 28 d’octubre de 2015, l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·licita a 
Dipsalut un increment de la dotació de la subvenció nominativa que té concedida en el 
pressupost de Dipsalut, de 20.000,00
 
Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, segons 
el qual “l’increment de l’import permetrà una correcta execució de les activitats que 
porta a terme l’associació”, i en compliment del que dis
l’Organisme Autònom de Salut Pública, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 
elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar els crèdits inicials de les aplicacions del pressupost de Dipsalut per 
a l’exercici 2016 d’acord amb el següent detall:
 

Org.  Prog.  Econ. Descripció

1 3110 48901 
Conveni ONL 
Govern

4 3110 48903 
Xarop Clown 
somriures 
d’hospital

 
* Aprovat per Consell Rector en sessió ordinària núm. 2015/11, de 13 d’octubre
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona 
per tal d'integrar en el pressupost general les modificacions de l'a

 
13. Torn obert de paraules
 
El senyor Salellas pregunta sobre el motiu de l’assistència a la reunió de la 
Àfrica Masò i Sumsi, concretament vol saber en qualitat de qué hi és present.
 
El president respon que hi és present en qualitat
aprofita per recordar a
reunions acompanyats
qualsevol persona que manifesti un 
l’ordre del dia. 
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Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector aprova, per unanimitat, incorporar per urgència 
modificació del pressupost de Dipsalut per al 2016 per tal d’elevar
forma al Ple de la Diputació. 

El Consell Rector de Dipsalut va acordar, en la sessió ordinària número 2015/11, de 
13 d’octubre, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial del pressupost 
de l’Organisme per a l’exercici 2016. 

En data 28 d’octubre de 2015, l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·licita a 
Dipsalut un increment de la dotació de la subvenció nominativa que té concedida en el 
pressupost de Dipsalut, de 20.000,00 € a 28.000,00 € anuals. 

Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, segons 
el qual “l’increment de l’import permetrà una correcta execució de les activitats que 
porta a terme l’associació”, i en compliment del que disposen els Estatuts de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 
elevar al Ple de la Diputació l’adopció del següent  

Modificar els crèdits inicials de les aplicacions del pressupost de Dipsalut per 
exercici 2016 d’acord amb el següent detall: 

Descripció  Crèdit 
proposat* Augment  Disminució

Conveni ONL 
Govern 

145.463,00 0,00 8.000,00

Xarop Clown 
somriures 
d’hospital 

20.000,00 8.000,00 

* Aprovat per Consell Rector en sessió ordinària núm. 2015/11, de 13 d’octubre 

Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona 
per tal d'integrar en el pressupost general les modificacions de l'apartat anterior.

Torn obert de paraules  

Salellas pregunta sobre el motiu de l’assistència a la reunió de la 
Àfrica Masò i Sumsi, concretament vol saber en qualitat de qué hi és present.

que hi és present en qualitat d’assessora de la Presidència i 
recordar als membres del Consell Rector que poden

s pels assessors que considerin oportuns o
qualsevol persona que manifesti un interès legítim en algun dels t
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urgència la proposta de 
modificació del pressupost de Dipsalut per al 2016 per tal d’elevar-la en temps i 

El Consell Rector de Dipsalut va acordar, en la sessió ordinària número 2015/11, de 
13 d’octubre, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial del pressupost 

En data 28 d’octubre de 2015, l’Associació de Pallassos Xaropclown sol·licita a 
Dipsalut un increment de la dotació de la subvenció nominativa que té concedida en el 

Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, segons 
el qual “l’increment de l’import permetrà una correcta execució de les activitats que 

posen els Estatuts de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Modificar els crèdits inicials de les aplicacions del pressupost de Dipsalut per 

Disminució  Crèdit 
inicial 2016 

8.000,00 137.463,00 

0,00 28.000,00 

Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona 
partat anterior. 

Salellas pregunta sobre el motiu de l’assistència a la reunió de la senyora 
Àfrica Masò i Sumsi, concretament vol saber en qualitat de qué hi és present. 

d’assessora de la Presidència i 
poden assistir a les 

pels assessors que considerin oportuns o, fins i tot, per 
legítim en algun dels temes a tractar de 



 

El senyor Salellas accepta la resposta de
  
Abans de donar per finalitzada la sessió, el 
futur les sessions del C
 
No hi ha més intervencions.
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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Salellas accepta la resposta de la Presidència. 

Abans de donar per finalitzada la sessió, el president informa als membres 
Consell Rector tindran una duració aproximada

No hi ha més intervencions. 

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

El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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als membres que en el 
ector tindran una duració aproximada d’una hora. 

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

Jordi Batllori i Nouvilas  


