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• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
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Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Josep Ma. Rufí i Pagès
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Marta Felip i Torres
Albert Gómez i Casas
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora p.d.
M. del Mar Domènech i Sistané
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda
 

Ha excusat la seva absència el vocal senyor Carles Salgas i Padrosa.
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cta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut de  l’1 de des embre
). Girona. Membres del Consell Rector.  

3 
rdinària 

desembre de 2015 
De les 13:05 a les 14:10 hores 
Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon : 
Josep Ma. Rufí i Pagès 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Marta Felip i Torres 
Albert Gómez i Casas 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 

i Vilar 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

p.d. : 
M. del Mar Domènech i Sistané 

M. Teresa Villar i Roda 

Ha excusat la seva absència el vocal senyor Carles Salgas i Padrosa.

Acta reunió CR – Pàg. 1 

embre  de 2015 (LE  

Ha excusat la seva absència el vocal senyor Carles Salgas i Padrosa. 



 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/12, del 

dia 3 de novembre de 2015
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència
 

5. 2015/2132 – Proposta d’aprovació de les 
programa del suport econòmic a l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut (LE 2015/159)

 
6. 2015/293 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 

finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 
marc del programa  Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2015/17)

 
7. 2015/1426 – Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter per al programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats 
de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà 
(SAE 2015/13) 

 
8. 2015/2737 – Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la Diputació 

de Girona per al finançament de les subvencions als Consells Comarcals de la 
demarcació per actuacions en matèria de salut pública durant l’any 2015 (LE 
2015/161) 

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

 
10. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2015/12, del 

dia 3 de novembre de 2015
 
S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
sessió número 2015/12
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/12, del 
dia 3 de novembre de 2015 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels decrets signats per la Presidència 

Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores del 
programa del suport econòmic a l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut (LE 2015/159) 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 
cions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 

marc del programa  Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2015/17) 

Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 

i el Baix Ter per al programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats 
de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà 

Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la Diputació 
al finançament de les subvencions als Consells Comarcals de la 

demarcació per actuacions en matèria de salut pública durant l’any 2015 (LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2015/12, del 
dia 3 de novembre de 2015  

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta de la 
2, que va tenir lloc el dia 3 de novembre de 2015.
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/12, del 

bases específiques reguladores del 
programa del suport econòmic a l’assessorament i suport tècnic a polítiques 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic per al 
cions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el 

Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 

i el Baix Ter per al programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats 
de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà 

Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la Diputació 
al finançament de les subvencions als Consells Comarcals de la 

demarcació per actuacions en matèria de salut pública durant l’any 2015 (LE 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2015/12, del 

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



 

 
2. Informació de la Presidència

 
El president inicia la seva intervenció presentant un informe, encarregat a títol 
personal, elaborat pel catedràtic de Dret C
Fabra, senyor Rafael Jiménez Asen
actual, no hi pot haver diferències entre treballadors eventuals i funcionaris pel que fa 
al dret a la formació i, a més, el restant contingut de l’informe ve a ratificar l’opinió 
manifestada en reiterades ocasions pe
dels Màsters d’ESADE per part de personal eventual de l’
seguint la normativa vigent i fent servir les partides pressupostàries adients.
president aclareix que el citat informe es tracta d’un nota i no es pot considerar 
pròpiament un dictamen, degut a la falta de temps disponible, però que
incorpora una gran quantitat de referències jurídiques.
primer punt manifestant que 
Diputació de Girona per tal de poder finalitzar el corresponent expedient.
 
El senyor Salellas pregunta pel cost del citat informe.
 
El president respon que es va pactar entre 3.000 i 5
disposa de la corresponent factura per tal d’informar de la xifra exacta.
 
El president introdueix el segon tema, 
Presidència i a la confusió que es va generar a l’anterior 
sobre aquest la relació d
haver-ho fet també a l’anterior sessió) les modificacions que es volien efectuar a la 
relació de llocs de treball, que eren: 
 
1.- Incorporar un/a tècnic/a informàtic/a a l’àrea d’Informació per a la Gestió i la 
Qualitat, incorporació molt necessària a causa de l’acumulació de feina.
 
2.- Incorporar un/a tècnic/a a l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, que 
realitzaria tasques de coordinació de la resta de tècnics/ques.
 
El president afirma que les places estaven pactades i amb la documentació enllestida, 
però que just abans de
disconformes amb la desigualtat de salari en comparació amb l’equivalent de 
Diputació de Girona van mostrar el seu desacord, ja que era la seva intenció que els 
recursos disponibles arran
objectiu la seva millora salarial; e
però que després de consultar amb els tècnics de 
Diputació de Girona i va ser informat que aquesta millora no
de la normativa vigent 
origen en el major grau de responsabilitat del personal d
té altre personal a càrrec.
mantenir l’anterior relació de llocs de treball en espera d’una solució definitiva, deixant 
fins a principis de l’any 2016 la possible modificació. Posteriorment
de la Diputació, on poc abans de celebrar
sindicals i personal de 
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Informació de la Presidència  

inicia la seva intervenció presentant un informe, encarregat a títol 
al, elaborat pel catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu 

Rafael Jiménez Asensio, on consta que, segons la jurisprudència més 
no hi pot haver diferències entre treballadors eventuals i funcionaris pel que fa 

, a més, el restant contingut de l’informe ve a ratificar l’opinió 
anifestada en reiterades ocasions per la Presidència, en el sentit 

dels Màsters d’ESADE per part de personal eventual de l’Organisme es va 
seguint la normativa vigent i fent servir les partides pressupostàries adients.

que el citat informe es tracta d’un nota i no es pot considerar 
pròpiament un dictamen, degut a la falta de temps disponible, però que
incorpora una gran quantitat de referències jurídiques. El president f

nt manifestant que es resta a l’espera de rebre l’informe elaborat per 
Diputació de Girona per tal de poder finalitzar el corresponent expedient.

El senyor Salellas pregunta pel cost del citat informe. 

El president respon que es va pactar entre 3.000 i 5.000 euros, però que encara no 
disposa de la corresponent factura per tal d’informar de la xifra exacta.

El president introdueix el segon tema, relatiu al lloc de treball de C
la confusió que es va generar a l’anterior reunió del C

la relació de llocs de treball de Dipsalut; explica (i comenta que 
ho fet també a l’anterior sessió) les modificacions que es volien efectuar a la 

relació de llocs de treball, que eren:  

tècnic/a informàtic/a a l’àrea d’Informació per a la Gestió i la 
Qualitat, incorporació molt necessària a causa de l’acumulació de feina.

tècnic/a a l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, que 
realitzaria tasques de coordinació de la resta de tècnics/ques. 

firma que les places estaven pactades i amb la documentació enllestida, 
però que just abans de la convocatòria de la reunió del Consell 
disconformes amb la desigualtat de salari en comparació amb l’equivalent de 
Diputació de Girona van mostrar el seu desacord, ja que era la seva intenció que els 
recursos disponibles arran de la desaparició de l’esmentada plaça tinguessin com a 

jectiu la seva millora salarial; exposa que, en un principi, es va mostrar d’acord, 
però que després de consultar amb els tècnics de Recursos Humans de Dipsalut i 

va ser informat que aquesta millora no es podia realitzar a causa 
 i que, a més, les diferències salarials referides tenen el seu 

origen en el major grau de responsabilitat del personal de Diputació de Girona, ja que 
personal a càrrec. En aquest sentit, un cop vist l’exposat, es va decidir 

mantenir l’anterior relació de llocs de treball en espera d’una solució definitiva, deixant 
fins a principis de l’any 2016 la possible modificació. Posteriorment

Diputació, on poc abans de celebrar-se van ser informats pels representants 
sindicals i personal de Recursos Humans de Diputació, que l’esmentada plaça de 
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inicia la seva intervenció presentant un informe, encarregat a títol 
onstitucional de la Universitat Pompeu 

segons la jurisprudència més 
no hi pot haver diferències entre treballadors eventuals i funcionaris pel que fa 

, a més, el restant contingut de l’informe ve a ratificar l’opinió 
Presidència, en el sentit que la realització 

rganisme es va realitzar 
seguint la normativa vigent i fent servir les partides pressupostàries adients. El 

que el citat informe es tracta d’un nota i no es pot considerar 
pròpiament un dictamen, degut a la falta de temps disponible, però que, tanmateix, 

El president finalitza aquest 
a l’espera de rebre l’informe elaborat per 

Diputació de Girona per tal de poder finalitzar el corresponent expedient. 

.000 euros, però que encara no 
disposa de la corresponent factura per tal d’informar de la xifra exacta. 

Coordinador/a de la 
unió del Consell Rector 

i comenta que creu 
ho fet també a l’anterior sessió) les modificacions que es volien efectuar a la 

tècnic/a informàtic/a a l’àrea d’Informació per a la Gestió i la 
Qualitat, incorporació molt necessària a causa de l’acumulació de feina. 

tècnic/a a l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, que 

firma que les places estaven pactades i amb la documentació enllestida, 
onsell Rector, els tècnics 

disconformes amb la desigualtat de salari en comparació amb l’equivalent de 
Diputació de Girona van mostrar el seu desacord, ja que era la seva intenció que els 

tada plaça tinguessin com a 
es va mostrar d’acord, 
umans de Dipsalut i de 

es podia realitzar a causa 
, a més, les diferències salarials referides tenen el seu 

e Diputació de Girona, ja que 
st l’exposat, es va decidir 

mantenir l’anterior relació de llocs de treball en espera d’una solució definitiva, deixant 
fins a principis de l’any 2016 la possible modificació. Posteriorment, va tenir lloc el Ple 

van ser informats pels representants 
umans de Diputació, que l’esmentada plaça de 



 

Coordinador/a de la P
mostra comprensió per la problemàtica laboral de part de
informa que va comunicar als anteriorment citats que fossin ells qui donessin les 
corresponents explicacions als treballadors, perquè des de l’
gerent com el tècnic de recursos humans havien donat totes
pertinents. Afegeix que
feina dels tècnics, passant de 40 a 37,5 hores setmanals i
podria considerar com 
un problema que ha traspassat els afers interns de Dipsalut i no hauria d’haver
produït així, ja que ha complicat encara més la situació, però que de totes maneres 
s’intentarà trobar una solució i que n’informarà puntualment als membre
 
El president inicia el tercer punt 
diversos motius, es generen romanents que, segons legislació vigent, han de ser 
transferits a Diputació de Girona, per més tard tornar
en els càlculs de la regla de despesa i altres normes financeres i pressupost
partides que han generat romanents en l’actual pressupost són:
 
1.-  Romanent de 100.000
 
2.-  Romanent de 150.000

afegeix, que en part, és degut a la falta de personal i diverses pressions.
 
3.-  Romanent de 250.000
licitació del contracte de comunicació de les cabines/contenidors dels desfibril·ladors,
que finalment serà adjudicat al 2016.
 
El romanent total es d’aproximadament 500.000
per diversos membres, entre ells la senyora Cantenys, es va cr
destinar el citat romanent a un tema tant important com és el projecte 
en la seva part d’ocupació, que intenta millorar la situació dels aturats de llarga 
durada, majors de 30 anys i amb càrregues familiars.
intervenció comunicant als assistents 
una sessió extraordinària per tal de resoldre 
el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut (Pm08)” i la co
serveis necessaris per al desenvolupament dels programes
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 
de la legionel·losi. 
 
S’inicia un breu debat per intentar qua

 
 

3. Informació de la Gerència
 

El gerent informa que el 
directives europees en matèria de 
canvi l’obligació per part de l’administració adjudicatària de constituir meses de 
contractació exclusivament amb vocals de caràcter tècnic, que seran els encarregats 
d’elevar la corresponent proposta a l’òrgan de contractac
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/a de la Presidència havia de ser eliminada de la relació. El president 
mostra comprensió per la problemàtica laboral de part del personal de Dipsalut, però 
informa que va comunicar als anteriorment citats que fossin ells qui donessin les 
corresponents explicacions als treballadors, perquè des de l’Organisme tant ell com el 
gerent com el tècnic de recursos humans havien donat totes
pertinents. Afegeix que, durant el passat mandat, es va reduir el nombre d’hores de 
feina dels tècnics, passant de 40 a 37,5 hores setmanals i, per tant, això també es 
podria considerar com a millora salarial. Per finalitzar, el president
un problema que ha traspassat els afers interns de Dipsalut i no hauria d’haver

ja que ha complicat encara més la situació, però que de totes maneres 
s’intentarà trobar una solució i que n’informarà puntualment als membre

resident inicia el tercer punt de la seva intervenció explicant que cada any, per 
diversos motius, es generen romanents que, segons legislació vigent, han de ser 
transferits a Diputació de Girona, per més tard tornar-se a incorporar, 
en els càlculs de la regla de despesa i altres normes financeres i pressupost
partides que han generat romanents en l’actual pressupost són: 

Romanent de 100.000,00 € provinents de la partida “Urgències de Presidència”.

Romanent de 150.000,00 € provinents de la partida “Equipament informàtic”, 
afegeix, que en part, és degut a la falta de personal i diverses pressions.

Romanent de 250.000,00 € provinents de diversos programes, principalment, la 
acte de comunicació de les cabines/contenidors dels desfibril·ladors,

que finalment serà adjudicat al 2016. 

El romanent total es d’aproximadament 500.000,00 €, i atenent a la petició efectuada 
per diversos membres, entre ells la senyora Cantenys, es va cr
destinar el citat romanent a un tema tant important com és el projecte 
en la seva part d’ocupació, que intenta millorar la situació dels aturats de llarga 

, majors de 30 anys i amb càrregues familiars. El president f
enció comunicant als assistents que el proper dia 22 de desembre s’efectuarà 

una sessió extraordinària per tal de resoldre dues importants licitacions
“Sigues tu: eines i actius per a la salut (Pm08)” i la co

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes Pt01 i Pt02 de suport a la 
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 

S’inicia un breu debat per intentar quadrar les agendes dels membres.

Informació de la Gerència  

informa que el proper mes d’abril de 2016 entraran en vigor una sèrie de 
europees en matèria de Contractació Pública, que inclouran com a principal 

canvi l’obligació per part de l’administració adjudicatària de constituir meses de 
contractació exclusivament amb vocals de caràcter tècnic, que seran els encarregats 
d’elevar la corresponent proposta a l’òrgan de contractació competent. 
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residència havia de ser eliminada de la relació. El president 
l personal de Dipsalut, però 

informa que va comunicar als anteriorment citats que fossin ells qui donessin les 
rganisme tant ell com el 

gerent com el tècnic de recursos humans havien donat totes les explicacions 
durant el passat mandat, es va reduir el nombre d’hores de 

per tant, això també es 
, el president manifesta que és 

un problema que ha traspassat els afers interns de Dipsalut i no hauria d’haver-se 
ja que ha complicat encara més la situació, però que de totes maneres 

s’intentarà trobar una solució i que n’informarà puntualment als membres del Consell. 

explicant que cada any, per 
diversos motius, es generen romanents que, segons legislació vigent, han de ser 

se a incorporar, per no interferir 
en els càlculs de la regla de despesa i altres normes financeres i pressupostàries: les 

provinents de la partida “Urgències de Presidència”. 

provinents de la partida “Equipament informàtic”, 
afegeix, que en part, és degut a la falta de personal i diverses pressions. 

provinents de diversos programes, principalment, la 
acte de comunicació de les cabines/contenidors dels desfibril·ladors, 

, i atenent a la petició efectuada 
per diversos membres, entre ells la senyora Cantenys, es va creure convenient 
destinar el citat romanent a un tema tant important com és el projecte “Salut i Crisi”, 
en la seva part d’ocupació, que intenta millorar la situació dels aturats de llarga 

El president finalitza la seva 
que el proper dia 22 de desembre s’efectuarà 

importants licitacions, concretament 
“Sigues tu: eines i actius per a la salut (Pm08)” i la contractació dels 

Pt01 i Pt02 de suport a la 
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 

drar les agendes dels membres. 

an en vigor una sèrie de 
, que inclouran com a principal 

canvi l’obligació per part de l’administració adjudicatària de constituir meses de 
contractació exclusivament amb vocals de caràcter tècnic, que seran els encarregats 

ió competent. En aquest 



 

sentit, el gerent explica que l’
normativa a partir del proper mes de gener en les licitacions que es tenen previst 
executar, i justifica, en part, aquesta decisió, per la dificult
representants polítics. 
 
El president s’hi mostra favorable.

 
 

4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a 
 
Decret núm.473 d’1de setembre de 2015.
el contracte de servei de traducció i correcció de documents de l’Àrea de Promoció de la salut i 
de l’àrea de Govern de Dipsalut per un import de 7.700
Decret núm.474 de 2 de setembre de 2015.
de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol en el sentit 
que on diu que es minora a 990,00
Decret núm.475 de 3 de setembre de 2015.
exclosa de concurrència pública concedida a la Càtedra de la Salut de la Universitat de Girona 
i minorar-la d’un import de 68.500,00
general de subvencions de
Decret núm.476 de 3 de setembre de 2015.
30/09/15 per a la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt pel finançament 
de l’assessorament i suport tècnic a polítiques muni
Decret núm.477 de 7 de setembre de 2015.
de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Caldes de Malavella en 
el sentit que on diu CIF G55091391
Decret núm.478 de 7 de setembre de 2015.
(Urban Salut) el contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables a la comarca de l’Alt Empordà per un i
Decret núm.479 de 7 de setembre de 2015.
pràctiques amb la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per tal que 
alumna Hanna Echaref Baba,
Administrativa i Econòmica
Decret núm.480 de 8 de setembre de 2015.
l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro a la subvenció pel finançament de les despeses derivades 
de la vigilància, salvament i socorrisme a les platges. 
Decret núm.481 de 8 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
Aguilera realitzi pràctiques d’inserció laboral
Decret núm.482 de 8 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gest
Decret núm.483 de 8 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
Beltran realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació 
Decret núm.484 de 8 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
Moral realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’
Decret núm.485 de 9 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
Salvadó realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Po
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xplica que l’Organisme es vol avançar a la data i aplicar aquesta 
normativa a partir del proper mes de gener en les licitacions que es tenen previst 

ustifica, en part, aquesta decisió, per la dificultat de quadrar agendes dels 
 

mostra favorable. 

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a  

Decret núm.473 d’1de setembre de 2015. Exp. 2015/1667 Adjudicar a Isabel Hortal Fernández 
el contracte de servei de traducció i correcció de documents de l’Àrea de Promoció de la salut i 
de l’àrea de Govern de Dipsalut per un import de 7.700 €. 
Decret núm.474 de 2 de setembre de 2015. Exp. 2014/576 Rectificar el decret, de 10 d’agost 
de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol en el sentit 
que on diu que es minora a 990,00 € ha de dir que es minora a 989,97 €. 
Decret núm.475 de 3 de setembre de 2015. Exp. 2011/689 Modificar l’import de la subvenció 
exclosa de concurrència pública concedida a la Càtedra de la Salut de la Universitat de Girona 

la d’un import de 68.500,00 € a 68.461,65 € d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Decret núm.476 de 3 de setembre de 2015. Exp. 2015/1653 Concedir pròrroga 

per a la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt pel finançament 
de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
Decret núm.477 de 7 de setembre de 2015. Exp. 2014/2117 Rectificar el decret, de 13 de juliol 
de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Caldes de Malavella en 

G55091391 ha de dir NIF P1703700C. 
Decret núm.478 de 7 de setembre de 2015. Exp. 2015/1463 Adjudicar a Mercè Ramos Tejeda 
(Urban Salut) el contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables a la comarca de l’Alt Empordà per un import de 52.767,00
Decret núm.479 de 7 de setembre de 2015. Exp. 2015/1821 Aprovar el text del conveni de 

la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per tal que 
alumna Hanna Echaref Baba, realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gest
Administrativa i Econòmica. 
Decret núm.480 de 8 de setembre de 2015. Exp. 2015/1303 Acceptar la renúncia de 
l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro a la subvenció pel finançament de les despeses derivades 

nt i socorrisme a les platges.  
Decret núm.481 de 8 de setembre de 2015. Exp. 2015/1830 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que la estudiant Alícia López i 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Eco
Decret núm.482 de 8 de setembre de 2015. Exp. 2015/1831 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Èric Gràcia i Tordera
realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
Decret núm.483 de 8 de setembre de 2015. Exp. 2015/1832 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Adrià Ni

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat
Decret núm.484 de 8 de setembre de 2015. Exp. 2015/1833 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Rubén Molina del 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Protecció de la Salut
Decret núm.485 de 9 de setembre de 2015. Exp. 2015/1834 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que la  estudiant Cristina Bustos i 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut
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rganisme es vol avançar a la data i aplicar aquesta 
normativa a partir del proper mes de gener en les licitacions que es tenen previst 

at de quadrar agendes dels 

Exp. 2015/1667 Adjudicar a Isabel Hortal Fernández 
el contracte de servei de traducció i correcció de documents de l’Àrea de Promoció de la salut i 

4/576 Rectificar el decret, de 10 d’agost 
de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Ferriol en el sentit 

 
11/689 Modificar l’import de la subvenció 

exclosa de concurrència pública concedida a la Càtedra de la Salut de la Universitat de Girona 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 

Exp. 2015/1653 Concedir pròrroga fins el  
per a la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Salt pel finançament 

protecció de la salut. 
Exp. 2014/2117 Rectificar el decret, de 13 de juliol 

de 2015, de modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Caldes de Malavella en 

Exp. 2015/1463 Adjudicar a Mercè Ramos Tejeda 
(Urban Salut) el contracte de serveis de dinamització dels Parcs Urbans i les Xarxes 

mport de 52.767,00 €. 
Exp. 2015/1821 Aprovar el text del conveni de 

la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid 21 per tal que la 
ó laboral a l’Àrea de Gestió 

Exp. 2015/1303 Acceptar la renúncia de 
l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro a la subvenció pel finançament de les despeses derivades 

Exp. 2015/1830 Aprovar el text del Conveni de 
la estudiant Alícia López i 

a l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica. 
Exp. 2015/1831 Aprovar el text del Conveni de 

l’estudiant Èric Gràcia i Tordera 
ió Administrativa i Econòmica. 

Exp. 2015/1832 Aprovar el text del Conveni de 
l’estudiant Adrià Nicolau i 

per a la Gestió i la Qualitat. 
Exp. 2015/1833 Aprovar el text del Conveni de 

l’estudiant Rubén Molina del 
Àrea de Protecció de la Salut. 

Exp. 2015/1834 Aprovar el text del Conveni de 
la  estudiant Cristina Bustos i 

lítiques i Promoció de la Salut. 



 

Decret núm.486 de 9 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
Portas realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de  Protecció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm.487 de 9 de setembre de 2015.
exclosa de concurrència pública concedida a l’Ajuntament de Salt i minorar
16.185,99 €. 
Decret núm.488 de 10 de setembre de 2015.
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de l
salut per realitzar millores als dipòsits d’aigua potable a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
per import de 20.000,00 €.
Decret núm.489 de 10 de setembre de 2015.
la Maria Puigdemont i Viñals
habilitació de caràcter estatal organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Decret núm.490 de 15 de setembre de 2015.
subvenció concedida a l’Ajuntament de Cervià de Ter pel finançament de despeses d’inversió 
al consultori local i minorar
Decret núm.491 de 15 de setembre de 2015.
cooperació educativa amb 
realitzi pràctiques d’inserció laboral al serve
Decret núm.492 de 16 de setembre de 2015.
Montserrat SL el contracte
alimentària. 
Decret núm.493 de 16 de setembre de 2015.
contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès a les dependencies de Dipsal
Decret núm.494 de 18 de setembre de 2015.
concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet pel finançament de despeses derivades de 
l’ús del consultori local i minorar
Decret núm.495 de 18 de setembre de 2015.
de crèdit 2IR 7/2015, d’incorporació de romanents del pressupost de l’exercici 2014 per import 
de 70.446,67 € que es finançarà amb romanent líquid de T
Decret núm.496 de 21 de setembre de 2015.
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.
Decret núm.497 de 22 de setembre de 2015.
el contracte de docència mòdul 3 i avaluació del curs de dinamitzadors dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.
Decret núm.498 de 22 de setembre de 2015.
finançament i suport tècnic a 
de vàlvules mescladores als camps de futbol de Ca la Guidó i de Can Borrell per minimitzar el 
risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Blanes per un import de 1.931,60
Decret núm.499 de 22 de setembre de 2015.
President de la Diputació de Girona i informar al Sr. Lluc Salelles i Vilar que la informació 
sol·licitada es troba accessible a traves del Portal de Transparència de Dips
Decret núm.500 de 22 de setembre de 2015.
al pagament a justificar d’import 6.812,23
Laura Arjona i López, Cristina Esparraguera i Cla, Vanessa Sánchez i Lo
i Garcia al Màster universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Decret núm.501 de 23 de setembre de 2015.
concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix pel finançamen
consultori local i minorar-lo de 1.449,72
Decret núm.502 de 23 de setembre de 2015.
de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu pel control dels mos
arrossars de l’Alt i Baix Empordà a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, per un import de 19.935,83
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Decret núm.486 de 9 de setembre de 2015. Exp. 2015/1835 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Jordi Bardalet i 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de  Protecció de la Salut de Dipsalut.
Decret núm.487 de 9 de setembre de 2015. Exp. 2014/837 Modificar l’import de la subvenció 

ia pública concedida a l’Ajuntament de Salt i minorar

Decret núm.488 de 10 de setembre de 2015. Exp. 2015/1745 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de l
salut per realitzar millores als dipòsits d’aigua potable a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 

€. 
Decret núm.489 de 10 de setembre de 2015. Exp. 2015/1848 Concedir llicència per estudis 
la Maria Puigdemont i Viñals per a realitzar el curs selectiu de personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Decret núm.490 de 15 de setembre de 2015. Exp. 2015/2058 Modificar l’import
subvenció concedida a l’Ajuntament de Cervià de Ter pel finançament de despeses d’inversió 
al consultori local i minorar-lo de 1.800,00 € a 1.598,15 €. 
Decret núm.491 de 15 de setembre de 2015. Exp. 2015/1835 Aprovar el text del Conveni de 

ó educativa amb la Universitat de Girona per tal que l’estudiant Oriol Masó i Galí
realitzi pràctiques d’inserció laboral al servei de difusió. 
Decret núm.492 de 16 de setembre de 2015. Exp. 2015/818 Adjudicar a Indústria Gràfica 
Montserrat SL el contracte de servei d’impressió de tríptics informatius sobre seguretat 

Decret núm.493 de 16 de setembre de 2015. Exp. 2015/1843 Adjudicar a Idiomes Girona SL el 
contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès a les dependencies de Dipsal
Decret núm.494 de 18 de setembre de 2015. Exp. 2015/780 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet pel finançament de despeses derivades de 
l’ús del consultori local i minorar-lo de 1.800,00 € a 1.748,97 €. 

t núm.495 de 18 de setembre de 2015. Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 7/2015, d’incorporació de romanents del pressupost de l’exercici 2014 per import 

nançarà amb romanent líquid de Tresoreria per a des
Decret núm.496 de 21 de setembre de 2015. Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de 
deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.
Decret núm.497 de 22 de setembre de 2015. Exp. 2015/1824 Adjudicar a Glòria M
el contracte de docència mòdul 3 i avaluació del curs de dinamitzadors dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables. 
Decret núm.498 de 22 de setembre de 2015. Exp. 2015/1863 Concedir la subvenció pel 
finançament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per la instal·lació 
de vàlvules mescladores als camps de futbol de Ca la Guidó i de Can Borrell per minimitzar el 
risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Blanes per un import de 1.931,60

cret núm.499 de 22 de setembre de 2015. Exp. 2015/1869 Complimentar la resolució del 
President de la Diputació de Girona i informar al Sr. Lluc Salelles i Vilar que la informació 
sol·licitada es troba accessible a traves del Portal de Transparència de Dips
Decret núm.500 de 22 de setembre de 2015. Exp. 2015/247 Aprovar la despesa corresponent 
al pagament a justificar d’import 6.812,23 € en concepte de matrícula de les treballadores 
Laura Arjona i López, Cristina Esparraguera i Cla, Vanessa Sánchez i Lozano, i Marta Vallmajó 

al Màster universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Decret núm.501 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/699 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix pel finançament de despeses d’inversió al 

lo de 1.449,72 € a 1.303,47 €. 
Decret núm.502 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/1461 Concedir la subvenció exclosa 
de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu pel control dels mos
arrossars de l’Alt i Baix Empordà a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, per un import de 19.935,83
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Exp. 2015/1835 Aprovar el text del Conveni de 
l’estudiant Jordi Bardalet i 

realitzi pràctiques d’inserció laboral a l’Àrea de  Protecció de la Salut de Dipsalut. 
Exp. 2014/837 Modificar l’import de la subvenció 

ia pública concedida a l’Ajuntament de Salt i minorar-ne l’import a 

Exp. 2015/1745 Concedir la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut per realitzar millores als dipòsits d’aigua potable a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 

Exp. 2015/1848 Concedir llicència per estudis a 
zar el curs selectiu de personal funcionari amb 

habilitació de caràcter estatal organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Exp. 2015/2058 Modificar l’import de la 

subvenció concedida a l’Ajuntament de Cervià de Ter pel finançament de despeses d’inversió 

Exp. 2015/1835 Aprovar el text del Conveni de 
l’estudiant Oriol Masó i Galí 

Exp. 2015/818 Adjudicar a Indústria Gràfica 
de servei d’impressió de tríptics informatius sobre seguretat 

Exp. 2015/1843 Adjudicar a Idiomes Girona SL el 
contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès a les dependencies de Dipsalut. 

Exp. 2015/780 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet pel finançament de despeses derivades de 

Exp. 2015/929 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 7/2015, d’incorporació de romanents del pressupost de l’exercici 2014 per import 

resoreria per a despeses generals. 
Exp. 2015/807 Aprovar la compensació de 

deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 
Exp. 2015/1824 Adjudicar a Glòria Muñoz Mella 

el contracte de docència mòdul 3 i avaluació del curs de dinamitzadors dels Parcs Urbans de 

Exp. 2015/1863 Concedir la subvenció pel 
les polítiques municipals de protecció de la salut per la instal·lació 

de vàlvules mescladores als camps de futbol de Ca la Guidó i de Can Borrell per minimitzar el 
risc de transmissió de legionel·la a l’Ajuntament de Blanes per un import de 1.931,60 €. 

Exp. 2015/1869 Complimentar la resolució del 
President de la Diputació de Girona i informar al Sr. Lluc Salelles i Vilar que la informació 
sol·licitada es troba accessible a traves del Portal de Transparència de Dipsalut. 

Exp. 2015/247 Aprovar la despesa corresponent 
en concepte de matrícula de les treballadores 

zano, i Marta Vallmajó 
al Màster universitari en Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. 

Exp. 2015/699 Modificar l’import de la subvenció 
t de despeses d’inversió al 

Exp. 2015/1461 Concedir la subvenció exclosa 
de concurrència pública per l’adquisició de l’ingredient actiu pel control dels mosquits del 
arrossars de l’Alt i Baix Empordà a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, per un import de 19.935,83 €. 



 

Decret núm.503 de 23 de setembre de 2015.
del decret de presidència de Dipsalut, de 20 de juliol de 2015, pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Salt la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per 
Decret núm.504 de 23 de setembre de 2015.
Psicològic a l’Administració SC el contracte de docència dels cursos de formació de primers 
auxilis psicològics. 
Decret núm.505 de 23 de setembre de 
contractació del servei de gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per la salut”.
Decret núm.506 de 23 de setembre de 2015.
contracte d’impressió de materials de vuit cursos del programa de formació de Dipsalut.
Decret núm.507 de 24 de setembre de 2015.
del decret de presidència de Dipsalut, de 21 de juliol de 2015, pel qual es modifica l’import de 
la subvenció per a la realització d’actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges, a l’Ajuntament de Cadaqués a un import de 4.000,00
Decret núm.508 de 24 de setembre de 2015.
cicle de formació en activitat física per a persones amb fibromiàlgia per un import de 5.000,00
€ al Consell Comarcal del Gironès.
Decret núm.509 de 25 de setembre de 2015.
del decret de presidència de Dipsalut, de 
l’Ajuntament de Sils la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per un import de 15.449,60
Decret núm.510 de 28 de setembre de 2015.
corresponent a l’avaluació per competències dels candidats al procés selectiu de tècnic
difusió portada a terme per BCN Consultores en desarrollo de recursos humanos SLU.
Decret núm.511 de 28 de setembre de 2015.
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. 
Decret núm.512 de 28 de setembre de 2015.
l’Ajuntament de Begur a la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut.
Decret núm.513 de 29 de setembre de 2015.
serveis prestats de forma efectiva i satisfactòria per Mediterranean Consulting SL.
Decret núm.514 de 29 de setembre de 2015.
de suport econòmic pel finançament dels prog
l’Ajuntament de Santa Pau i minorar
Decret núm.515 de 30 de setembre de 2015.
del contracte de serveis de comunicació g
2.520,00 € per Minimilks Creative Company SL.
Decret núm.516 de 30 de setembre de 2015.
indeguts a l’Ajuntament del Port de la Selva.
Decret núm.517 de 30 de setembre de 2015.
indeguts a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.  
Decret núm.518 de 30 de setembre de 2015.
indeguts a l’Ajuntament de Fortià.
Decret núm.519 de 30 de setembre de 2015.
indeguts a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Decret núm.520 de 30 de setembre de 2015.
concedida a l’Ajuntament d’Is
local i minorar-lo de 535,22
Decret núm.521 de 30 de setembre de 2015.
decret de presidència de Dipsalut, de 14 d’agost de 2015, i 
ha de dir NIF B55127781.
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Decret núm.503 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/1653 Rectificar l’error del punt primer 
del decret de presidència de Dipsalut, de 20 de juliol de 2015, pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Salt la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per un import de 8.514,26 €.
Decret núm.504 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/1808 Adjudicar a AXIOS
Psicològic a l’Administració SC el contracte de docència dels cursos de formació de primers 

Decret núm.505 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/1817 Iniciar l’expedient de 
contractació del servei de gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per la salut”.
Decret núm.506 de 23 de setembre de 2015. Exp. 2015/1864 Adjudicar a LITF Gràfiques SL el 

materials de vuit cursos del programa de formació de Dipsalut.
Decret núm.507 de 24 de setembre de 2015. Exp. 2011/904 Rectificar l’error del punt primer 
del decret de presidència de Dipsalut, de 21 de juliol de 2015, pel qual es modifica l’import de 

ubvenció per a la realització d’actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a 
les platges, a l’Ajuntament de Cadaqués a un import de 4.000,00 €. 
Decret núm.508 de 24 de setembre de 2015. Exp. 2015/1329 Concedir la subvenció per al 

formació en activitat física per a persones amb fibromiàlgia per un import de 5.000,00
al Consell Comarcal del Gironès. 

Decret núm.509 de 25 de setembre de 2015. Exp. 2015/1460 Rectificar l’error del punt primer 
del decret de presidència de Dipsalut, de 3 de juny de 2015, pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Sils la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per un import de 15.449,60 €.
Decret núm.510 de 28 de setembre de 2015. Exp. 2015/1690 Convalidar la despesa 
corresponent a l’avaluació per competències dels candidats al procés selectiu de tècnic

portada a terme per BCN Consultores en desarrollo de recursos humanos SLU.
Decret núm.511 de 28 de setembre de 2015. Exp. 2015/1723 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 

12 de 28 de setembre de 2015. Exp. 2015/1883 Acceptar la renúncia de 
l’Ajuntament de Begur a la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut. 
Decret núm.513 de 29 de setembre de 2015. Exp. 2012/1283 Donar conformitat a tots els 
serveis prestats de forma efectiva i satisfactòria per Mediterranean Consulting SL.
Decret núm.514 de 29 de setembre de 2015. Exp. 2014/514 Modificar l’import de la subvenció 
de suport econòmic pel finançament dels programes del catàleg de serveis de Dipsalut 2014 a 
l’Ajuntament de Santa Pau i minorar-lo d’un import de 4.327,92 a 3.943,89
Decret núm.515 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2013/820 Cancel·lar la garantia definitiva 
del contracte de serveis de comunicació gràfica, audiovisual i digital de Dipsalut per import de 

per Minimilks Creative Company SL. 
Decret núm.516 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 
indeguts a l’Ajuntament del Port de la Selva. 

0 de setembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 
indeguts a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.   
Decret núm.518 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 
indeguts a l’Ajuntament de Fortià. 

úm.519 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 
indeguts a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Decret núm.520 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2015/950 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament d’Isòvol pel finançament de despeses derivades de l’ús del consultori 

lo de 535,22 € a 535,15 €. 
Decret núm.521 de 30 de setembre de 2015. Exp. 2015/1241 Rectificar el punt primer del 
decret de presidència de Dipsalut, de 14 d’agost de 2015, i modificar on diu NIF 

B55127781. 
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l’error del punt primer 
del decret de presidència de Dipsalut, de 20 de juliol de 2015, pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Salt la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 

€. 
Exp. 2015/1808 Adjudicar a AXIOS-suport 

Psicològic a l’Administració SC el contracte de docència dels cursos de formació de primers 

Exp. 2015/1817 Iniciar l’expedient de 
contractació del servei de gestió integral del programa “Sigues tu, eines i actius per la salut”. 

Exp. 2015/1864 Adjudicar a LITF Gràfiques SL el 
materials de vuit cursos del programa de formació de Dipsalut. 

Exp. 2011/904 Rectificar l’error del punt primer 
del decret de presidència de Dipsalut, de 21 de juliol de 2015, pel qual es modifica l’import de 

ubvenció per a la realització d’actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a 

Exp. 2015/1329 Concedir la subvenció per al 
formació en activitat física per a persones amb fibromiàlgia per un import de 5.000,00 

Exp. 2015/1460 Rectificar l’error del punt primer 
3 de juny de 2015, pel qual es concedeix a 

l’Ajuntament de Sils la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
€. 

Exp. 2015/1690 Convalidar la despesa 
corresponent a l’avaluació per competències dels candidats al procés selectiu de tècnic/a de 

portada a terme per BCN Consultores en desarrollo de recursos humanos SLU. 
Exp. 2015/1723 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 

Exp. 2015/1883 Acceptar la renúncia de 
l’Ajuntament de Begur a la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 

12/1283 Donar conformitat a tots els 
serveis prestats de forma efectiva i satisfactòria per Mediterranean Consulting SL. 

Exp. 2014/514 Modificar l’import de la subvenció 
rames del catàleg de serveis de Dipsalut 2014 a 

lo d’un import de 4.327,92 a 3.943,89 €. 
Exp. 2013/820 Cancel·lar la garantia definitiva 

ràfica, audiovisual i digital de Dipsalut per import de 

Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 

Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 

Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 

Exp. 2015/806 Aprovar la devolució d’ingressos 

Exp. 2015/950 Modificar l’import de la subvenció 
òvol pel finançament de despeses derivades de l’ús del consultori 

Exp. 2015/1241 Rectificar el punt primer del 
modificar on diu NIF B55127791, 



 

 
El senyor Salelles demana informació sobre el decret d’adjudicació del servei de 
dinamitzacions dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris saludables de la 
comarca de l’Alt Empordà, d’impo
 
El gerent informa que va ser el resultat d’un procediment de contractació públic, obert 
i amb la corresponent publicitat.
 
El president amplia la informació explicant que Dipsalut va oferir realitzar una  
contractació conjunta de les dinamit
de la demarcació i que
refusar la proposta a excepció de
 
El senyor Salellas demana
que en una recerca a través 
planteja la necessitat millorar aquestes adjudicacions realitzant una tasca 
d’investigació del mercat
 
El gerent respon que, per l’experiència de l’O
s’ajustin a aquest servei
l’esmentada adjudicatària e
dels parcs urbans del Baix Empordà.
 
El president afegeix que
situacions, comentaven que en una contractació on només es presente
empreses és senyal que la tramitació és molt millorable, per tant mostra el seu acord 
amb l’expressat en aquest debat i manifesta la intenció d’efectuar canvis en futures 
licitacions. 
 
El senyor Salellas demana informació sobre 
a Idiomes Girona SL el contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès
les dependències de Dipsalut.
 
El gerent informa que s’ha demostrat més efectiu realitzar la formació dels 
treballadors de l’Organisme a les pròpies ins
afegeix que durant l’any 2015 es van efectuar diverses jornades de formació seguint 
el mateix criteri. 
 
El senyor Salellas demana 
consta al Decret número 
Mediterranean Consulting SL.
 
El gerent respon que la citada empresa 
dissenys de processos informàtics i tasques de suport de l’àrea informàtica
com a per exemple  el programa RCS 
permet obtenir informació en temps real de la situació de totes les subvencions de 
Dipsalut, proporcionant dades referents a 
tramitació... Aquest programa es va personalitzar per a les necessitats de l’
i partint de programari lliure.
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El senyor Salelles demana informació sobre el decret d’adjudicació del servei de 
dinamitzacions dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris saludables de la 
comarca de l’Alt Empordà, d’import 52.767,00 €, adjudicat a Mercè Ramos Tejada.

El gerent informa que va ser el resultat d’un procediment de contractació públic, obert 
i amb la corresponent publicitat. 

resident amplia la informació explicant que Dipsalut va oferir realitzar una  
ntractació conjunta de les dinamitzacions dels parcs de tots els C

i que, després de fer les corresponents negociacions, tots van 
refusar la proposta a excepció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

demana obtenir més informació de l’adjudicatària del contracte, ja 
que en una recerca a través d’Internet resulta no disposar ni tan sols de pàgina web, i 
planteja la necessitat millorar aquestes adjudicacions realitzant una tasca 
d’investigació del mercat d’empreses o professionals prestadors d’aquests serveis.

, per l’experiència de l’Organisme, es difícil trobar empreses que 
s’ajustin a aquest servei, ja que és una actuació molt específica
l’esmentada adjudicatària era la persona encarregada de realitzar les dinamitzacions 

del Baix Empordà. 

que, en conversa anterior amb el secretari, referida a altres 
ven que en una contractació on només es presente

empreses és senyal que la tramitació és molt millorable, per tant mostra el seu acord 
amb l’expressat en aquest debat i manifesta la intenció d’efectuar canvis en futures 

Salellas demana informació sobre l’expedient 2015/1843, pel
a Idiomes Girona SL el contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès
les dependències de Dipsalut. 

erent informa que s’ha demostrat més efectiu realitzar la formació dels 
rganisme a les pròpies instal·lacions, fora de l’horari laboral

fegeix que durant l’any 2015 es van efectuar diverses jornades de formació seguint 

alellas demana saber exactament quins serveis va prestar
ero 513, de 29 de setembre de 2015, exp

Mediterranean Consulting SL. 

El gerent respon que la citada empresa és una consultora informàtica que realitza  
dissenys de processos informàtics i tasques de suport de l’àrea informàtica
com a per exemple  el programa RCS - Repositori Central de Subvencions, que 
permet obtenir informació en temps real de la situació de totes les subvencions de 
Dipsalut, proporcionant dades referents a la data de concessió, adjudicatari, estat de 

Aquest programa es va personalitzar per a les necessitats de l’
i partint de programari lliure. 
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El senyor Salelles demana informació sobre el decret d’adjudicació del servei de 
dinamitzacions dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris saludables de la 

è Ramos Tejada. 

El gerent informa que va ser el resultat d’un procediment de contractació públic, obert 

resident amplia la informació explicant que Dipsalut va oferir realitzar una  
zacions dels parcs de tots els Consells Comarcals 

després de fer les corresponents negociacions, tots van 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

informació de l’adjudicatària del contracte, ja 
resulta no disposar ni tan sols de pàgina web, i 

planteja la necessitat millorar aquestes adjudicacions realitzant una tasca 
d’empreses o professionals prestadors d’aquests serveis. 

s difícil trobar empreses que 
ja que és una actuació molt específica, i l’informa que 
ra la persona encarregada de realitzar les dinamitzacions 

ecretari, referida a altres 
ven que en una contractació on només es presenten una o dues 

empreses és senyal que la tramitació és molt millorable, per tant mostra el seu acord 
amb l’expressat en aquest debat i manifesta la intenció d’efectuar canvis en futures 

, pel qual s’adjudica 
a Idiomes Girona SL el contracte de serveis per a la realització de classes d’anglès a 

erent informa que s’ha demostrat més efectiu realitzar la formació dels 
tal·lacions, fora de l’horari laboral, i 

fegeix que durant l’any 2015 es van efectuar diverses jornades de formació seguint 

tament quins serveis va prestar l’empresa que 
xpedient 2012/1283,  

s una consultora informàtica que realitza  
dissenys de processos informàtics i tasques de suport de l’àrea informàtica, i posa 

Repositori Central de Subvencions, que 
permet obtenir informació en temps real de la situació de totes les subvencions de 

data de concessió, adjudicatari, estat de 
Aquest programa es va personalitzar per a les necessitats de l’Organisme 



 

  
El president afegeix que l’O
considera un valor molt important de Dipsalut
l’ajuntaments informació r
serveis... Aprofita per insistir en la necessitat de reforçar l’àrea
d’externalitzar parcialment, situació a
 
El gerent puntualitza que
Transparència, on de manera trimestral es publica tota la informació referida a 
subvencions i contractació.

 
 

5. 2015/2132 – Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores del 
programa del suport econòmic a l’assessorament i su port tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut (LE 2015/159) 

 
El president explica als assistents que la intenció d
bases és la de separar clarament les actuacions finançades de manera ordinària i de 
menor import, de les actuacions extraordinàries, referides a legionel·la recurrent, que 
necessiten intervencions estructurals.
 
El gerent afegeix que la intenció d’aprovar les bases en aquesta sessió és la de 
realitzar a principis d’any, ja amb el pressupost en vigor, la corresponent convocatòria 
anual. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Catàleg de Serveis de Dipsalut
programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de 
protecció de la salut. Aquest programa ofereix als Ajuntaments el suport tècnic per fer 
front a qualsevol situació de risc e
l’àmbit de les seves competències.
 
Atès que part de les sol·licituds del programa Pt14 requereix, a més de suport tècnic, 
suport econòmic que permeti la implementació de les mesures preventives i 
correctores necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi descriuen, 
Dipsalut creu oportú aprovar una línia de suport econòmic als municipis per a aquesta 
finalitat. 
 
El 24 de novembre de 2015, l’àrea gestora de l’expedient emet un informe tècnic 
indicant que es considera necessari l’aprovació d’unes noves bases específiques 
reguladores de subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut.
 
D’acord amb aquests antecedents i amb la disposic
específiques reguladores pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut, en vista de les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consel
unanimitat, l’adopció del següent
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afegeix que l’Organisme vol potenciar l’àrea informàtica
considera un valor molt important de Dipsalut, a més de perm
l’ajuntaments informació ràpida i efectiva de l’estat de la seva subvenció, sol·licitud, 
serveis... Aprofita per insistir en la necessitat de reforçar l’àrea, ja que si no s’haurà 
d’externalitzar parcialment, situació amb què ell no es mostra contrari si fos necessari. 

El gerent puntualitza que, a més de l’RCS, l’Organisme compta amb un Portal de 
on de manera trimestral es publica tota la informació referida a 

subvencions i contractació. 

Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores del 
programa del suport econòmic a l’assessorament i su port tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut (LE 2015/159) 

explica als assistents que la intenció de la proposta de modificació de les 
s la de separar clarament les actuacions finançades de manera ordinària i de 

menor import, de les actuacions extraordinàries, referides a legionel·la recurrent, que 
necessiten intervencions estructurals. 

t afegeix que la intenció d’aprovar les bases en aquesta sessió és la de 
realitzar a principis d’any, ja amb el pressupost en vigor, la corresponent convocatòria 

Finalitzen les intervencions. 

El Catàleg de Serveis de Dipsalut contempla, en l’àmbit de la Protecció de la Salut, el 
programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de 
protecció de la salut. Aquest programa ofereix als Ajuntaments el suport tècnic per fer 
front a qualsevol situació de risc en protecció de la salut que hagin de gestionar en 
l’àmbit de les seves competències. 

Atès que part de les sol·licituds del programa Pt14 requereix, a més de suport tècnic, 
suport econòmic que permeti la implementació de les mesures preventives i 

es necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi descriuen, 
Dipsalut creu oportú aprovar una línia de suport econòmic als municipis per a aquesta 

El 24 de novembre de 2015, l’àrea gestora de l’expedient emet un informe tècnic 
ant que es considera necessari l’aprovació d’unes noves bases específiques 

reguladores de subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut. 

D’acord amb aquests antecedents i amb la disposició addicional primera de les bases 
específiques reguladores pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut, en vista de les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova
unanimitat, l’adopció del següent 
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rganisme vol potenciar l’àrea informàtica, ja que es 
, a més de permetre oferir als 

pida i efectiva de l’estat de la seva subvenció, sol·licitud, 
ja que si no s’haurà 

ra contrari si fos necessari.  

, a més de l’RCS, l’Organisme compta amb un Portal de 
on de manera trimestral es publica tota la informació referida a 

Proposta d’aprovació de les bases específiques regu ladores del 
programa del suport econòmic a l’assessorament i su port tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut (LE 2015/159)  

e la proposta de modificació de les 
s la de separar clarament les actuacions finançades de manera ordinària i de 

menor import, de les actuacions extraordinàries, referides a legionel·la recurrent, que 

t afegeix que la intenció d’aprovar les bases en aquesta sessió és la de 
realitzar a principis d’any, ja amb el pressupost en vigor, la corresponent convocatòria 

contempla, en l’àmbit de la Protecció de la Salut, el 
programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de 
protecció de la salut. Aquest programa ofereix als Ajuntaments el suport tècnic per fer 

n protecció de la salut que hagin de gestionar en 

Atès que part de les sol·licituds del programa Pt14 requereix, a més de suport tècnic, 
suport econòmic que permeti la implementació de les mesures preventives i 

es necessàries per a reduir el riscos per a la salut que s’hi descriuen, 
Dipsalut creu oportú aprovar una línia de suport econòmic als municipis per a aquesta 

El 24 de novembre de 2015, l’àrea gestora de l’expedient emet un informe tècnic 
ant que es considera necessari l’aprovació d’unes noves bases específiques 

reguladores de subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 

ió addicional primera de les bases 
específiques reguladores pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut, en vista de les competències que 

l Rector aprova, per 



 

 
ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic 
a l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per a 
l’any 2016, segons el text que figura a l’annex d’aquest acord.
 
Segon. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no-discriminació i s
anuncis que es publicaran en el 
d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i referència al 
Generalitat de Catalunya,
179/1995 de 13 de juny, pel
dels ens locals. 
 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.
 
Tercer. Facultar el president de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques.
 
Quart. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions per al 
finançament de l’assessorament i suport 
de la salut, aprovades per acord de Consell Rector en la sessió ordinària  núm. 
2014/1, de 28 de gener de 2014.
 
Annex 
 
Bases específiques reguladores del programa de supo rt econòmic a l’assessorament i 
suport tè cnic a polítiques municipals de protecció de la sal ut
 
1. Objecte 
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant 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 de la salut pública.
 
Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i 
d’octubre de Salut Pública, la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis 
mínims següents en matèria de Protecció de la salut.
 

• La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
• La gestió del risc per a la salut
• La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les 

piscines. 
• La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
• La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
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Aprovar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic 
a l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per a 

text que figura a l’annex d’aquest acord. 

Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
discriminació i sotmetre a informació pública aquestes bases, mitjançant 

anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i referència al 

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, aquestes bases quedaran aprovades definitivament. 

Facultar el president de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques. 

les bases específiques reguladores de subvencions per al 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut, aprovades per acord de Consell Rector en la sessió ordinària  núm. 
2014/1, de 28 de gener de 2014. 

Bases específiques reguladores del programa de supo rt econòmic a l’assessorament i 
cnic a polítiques municipals de protecció de la sal ut  

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant Dipsalut, als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar 

uacions en relació amb les competències que la normativa atribueix els ajuntaments en 
matèria de protecció de la salut pública. 

Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre de Salut Pública, la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis 
mínims següents en matèria de Protecció de la salut. 

La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les 

La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
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Aprovar les bases específiques reguladores del programa de suport econòmic 
a l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per a 

Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
otmetre a informació pública aquestes bases, mitjançant 

de Girona i en el tauler 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i referència al Diari Oficial de la 

de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
 

Facultar el president de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord i, en especial, 

les bases específiques reguladores de subvencions per al 
tècnic a polítiques municipals de protecció 

de la salut, aprovades per acord de Consell Rector en la sessió ordinària  núm. 

Bases específiques reguladores del programa de supo rt econòmic a l’assessorament i 

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant Dipsalut, als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar 

uacions en relació amb les competències que la normativa atribueix els ajuntaments en 

Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 27/2013, de 27 de 
sostenibilitat de l’Administració Local, la Llei 18/2009, de 22 

d’octubre de Salut Pública, la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis 

La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
pel que fa a les aigües de consum públic. 

La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les 

La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing. 
sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals. 



 

• Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de protecció de la 
salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

 
2. Naturalesa i forma de concessió
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en a
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent.  
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
 
Les subvencions concedides podran ser co
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda 
prohibit concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
vinculades directament amb el beneficiari.
 
3. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria de l
Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin 
sol·licitat prèviament el programa Pt14 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en el qual 
exposaran els motius de la d
risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de 
Dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
4. Conceptes subvencionables
 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que realitzin els ajuntaments per prestar 
els serveis que són competència dels ens locals en matèria de protecció de la salut pública.
 
En qualsevol cas, per tal de valorar la idoneïtat de la sol·licitud, Dipsalut
tècnica, documentació o projectes en relació a les actuacions sol·licitades.
 
En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
 

1. Aquelles necessitats relacionades amb les competències municipals en matèria de 
protecció de la salut pública que ja estiguin proveïdes per altres administracions que 
actuen en salut pública, ja sigui per Dipsalut per mitjà del seu Catàleg de serveis, o bé
per qualsevol altra administració prestadora de serveis de salut pública.

2. Aquelles obres prèvies d’adequació, necessàries per a la implementació de l’acció que 
actua directament sobre el risc (obra civil, edificació, infraestructures complementàries 
i subministraments i serveis relacionats).

3. Aquelles accions relacionades amb la protecció de la salut dutes a terme amb recursos 
materials o personals propis de l’ajuntament.

4. La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia i dels animals salvatges urbans.

 
Així mateix resten excloses d’aquesta subvenció
reduir el risc per a la salut a instal·lacions amb presència recurrent de legionel·la, i que suposin 
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Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de protecció de la 
salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

2. Naturalesa i forma de concessió  

encions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en a
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu.

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
a Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda 

prohibit concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
vinculades directament amb el beneficiari. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin 
sol·licitat prèviament el programa Pt14 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en el qual 
exposaran els motius de la demanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidència del 
risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de 
Dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.  

4. Conceptes subvencionables  

ideraran despeses subvencionables aquelles que realitzin els ajuntaments per prestar 
els serveis que són competència dels ens locals en matèria de protecció de la salut pública.

En qualsevol cas, per tal de valorar la idoneïtat de la sol·licitud, Dipsalut pot requerir informació 
tècnica, documentació o projectes en relació a les actuacions sol·licitades.

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:

Aquelles necessitats relacionades amb les competències municipals en matèria de 
protecció de la salut pública que ja estiguin proveïdes per altres administracions que 
actuen en salut pública, ja sigui per Dipsalut per mitjà del seu Catàleg de serveis, o bé
per qualsevol altra administració prestadora de serveis de salut pública.
Aquelles obres prèvies d’adequació, necessàries per a la implementació de l’acció que 
actua directament sobre el risc (obra civil, edificació, infraestructures complementàries 

ministraments i serveis relacionats). 
Aquelles accions relacionades amb la protecció de la salut dutes a terme amb recursos 
materials o personals propis de l’ajuntament. 
La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 

anyia i dels animals salvatges urbans. 

Així mateix resten excloses d’aquesta subvenció aquelles actuacions que tinguin l’objectiu de 
reduir el risc per a la salut a instal·lacions amb presència recurrent de legionel·la, i que suposin 
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Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de protecció de la 
 

encions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. 

mpatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
a Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda 

prohibit concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 

es subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin 
sol·licitat prèviament el programa Pt14 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en el qual 

emanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidència del 
risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de 

ideraran despeses subvencionables aquelles que realitzin els ajuntaments per prestar 
els serveis que són competència dels ens locals en matèria de protecció de la salut pública. 

pot requerir informació 
tècnica, documentació o projectes en relació a les actuacions sol·licitades. 

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de: 

Aquelles necessitats relacionades amb les competències municipals en matèria de 
protecció de la salut pública que ja estiguin proveïdes per altres administracions que 
actuen en salut pública, ja sigui per Dipsalut per mitjà del seu Catàleg de serveis, o bé 
per qualsevol altra administració prestadora de serveis de salut pública. 
Aquelles obres prèvies d’adequació, necessàries per a la implementació de l’acció que 
actua directament sobre el risc (obra civil, edificació, infraestructures complementàries 

Aquelles accions relacionades amb la protecció de la salut dutes a terme amb recursos 

La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 

aquelles actuacions que tinguin l’objectiu de 
reduir el risc per a la salut a instal·lacions amb presència recurrent de legionel·la, i que suposin 



 

modificacions integrals o essencials, que impliquin la redacció de projectes tècnics de reforma 
de la instal·lació.  
 
5. Convocatòria 
 
El Consell Rector de Dipsalut ordenarà la publicació al 
d’una convocatòria anual que es realitzarà 
convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran al procediment, així com 
el termini de presentació de sol·licituds i el termini de justificació dels ajuts concedits.
 
6. Import de la sub venció
 
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els percentatges d’aplicació establerts, la base 
subvencionable del pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria i es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en un màxim de v
(20.000,00 €). En qualsevol cas, l’import de la resolució anir
convocatòria fins a esgotar
 
Dipsalut finançarà la base subvencionable dels projectes presentats en funció de la població 
del municipi, d’acord, com a màxim, amb els percentatges que s’especifiquen a continuació:
 

Població del municipi (*)

Fins a 1.500 habitants
De 1.501 a 5.000 habitants
De 5.001 a 15.000 habitants
De 15.001 a 25.000
Més de 25.000 habitants
(*) Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE.

 
Un cop s’hagi exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria, si es produeixen renúncies o 
revocacions de les subvencions, 
que no van arribar a obtenir subvenció en primera instància i que, atesa la data de registre de 
la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament anterior a la dels projectes 
subvencionats. 
 
7. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’hauran de realitzar per mitjà del model normalitzat disponible a la 
electrònica de Dipsalut i s’hauran de formalitzar, necessàriament, per mitjà del registre 
electrònic.  
 
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del 
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de 
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació preceptiva 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els 
termes previstos a la legislació en matèria administrativa, i s’arxivaran les actuaci
cap tràmit ulterior. 
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ls o essencials, que impliquin la redacció de projectes tècnics de reforma 

El Consell Rector de Dipsalut ordenarà la publicació al Butlletí Oficial de la Província
d’una convocatòria anual que es realitzarà en règim de concurrència no competitiva. Aquesta 
convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran al procediment, així com 
el termini de presentació de sol·licituds i el termini de justificació dels ajuts concedits.

venció  

Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els percentatges d’aplicació establerts, la base 
subvencionable del pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria i es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en un màxim de v

€). En qualsevol cas, l’import de la resolució anirà condicionat al crèdit existent a la 
convocatòria fins a esgotar-la. 

Dipsalut finançarà la base subvencionable dels projectes presentats en funció de la població 
acord, com a màxim, amb els percentatges que s’especifiquen a continuació:

Població del municipi (*)  Percentatge màxim 
d’aplicació

Fins a 1.500 habitants 90,00 %
De 1.501 a 5.000 habitants 80,00 %
De 5.001 a 15.000 habitants 70,00 %
De 15.001 a 25.000 habitants 60,00 %
Més de 25.000 habitants 50,00 %
(*) Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE.

Un cop s’hagi exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria, si es produeixen renúncies o 
revocacions de les subvencions, es podran assignar aquests crèdits disponibles a projectes 
que no van arribar a obtenir subvenció en primera instància i que, atesa la data de registre de 
la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament anterior a la dels projectes 

Les sol·licituds s’hauran de realitzar per mitjà del model normalitzat disponible a la 
electrònica de Dipsalut i s’hauran de formalitzar, necessàriament, per mitjà del registre 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions 
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de 
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 

ació preceptiva –sempre per mitjà del registre electrònic
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els 
termes previstos a la legislació en matèria administrativa, i s’arxivaran les actuaci
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ls o essencials, que impliquin la redacció de projectes tècnics de reforma 

Butlletí Oficial de la Província de Girona 
en règim de concurrència no competitiva. Aquesta 

convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran al procediment, així com 
el termini de presentació de sol·licituds i el termini de justificació dels ajuts concedits. 

Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els percentatges d’aplicació establerts, la base 
subvencionable del pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria i es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en un màxim de vint mil euros 

à condicionat al crèdit existent a la 

Dipsalut finançarà la base subvencionable dels projectes presentats en funció de la població 
acord, com a màxim, amb els percentatges que s’especifiquen a continuació: 

Percentatge màxim 
d’aplicació  

90,00 % 
80,00 % 
70,00 % 
60,00 % 
50,00 % 

 

Un cop s’hagi exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria, si es produeixen renúncies o 
es podran assignar aquests crèdits disponibles a projectes 

que no van arribar a obtenir subvenció en primera instància i que, atesa la data de registre de 
la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament anterior a la dels projectes 

Les sol·licituds s’hauran de realitzar per mitjà del model normalitzat disponible a la seu 
electrònica de Dipsalut i s’hauran de formalitzar, necessàriament, per mitjà del registre 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions 

Reglament de subvencions 
(RD 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les Administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de 
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 

sempre per mitjà del registre electrònic–, s’entén que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els 
termes previstos a la legislació en matèria administrativa, i s’arxivaran les actuacions sense 



 

 
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes 
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
 
8. Instrucció de l'expedient
 
El centre gestor de la subv
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts. 
La Presidència de Dipsalut serà, també, l’òrgan facultat per a la resolució dels recursos que 
s’interposin contra les resolucions de concessió o denegació dels ajuts.
 
9. Termini de resolució i notificació
 
Les resolucions es dictaran a mesura que es vagin presentant les sol·licituds i es notificaran 
als interessats en el termini màxim de tres mesos,
documentació corresponent. No obstant això, quan el crèdit disponible sigui igual o inferior al 
20% de total dels crèdits autoritzats en la convocatòria, les resolucions s’efectuaran d’acord 
amb l’ordre d’entrada de les sol·licituds, i per tant, donant preferència a les presentades amb 
anterioritat respecte de les presentades posteriorment.
 
Un cop transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desesti
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data de signatura de la resolució, en els termes que estableix la legislació en matèria 
administrativa. 
 
Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a la subvenció que es regula en aquesta 
convocatòria, en el cas que es prevegin dues aplicacions pressupostàries, la Presidència de 
Dipsalut podrà, potestativament, si se superen les previsions ass
ampliar-ne els fons destinats, en detriment de l’altra.
 
10. Acceptació 
 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions 
per a la seva aplicació. 
 
11. Obligacions del beneficiari
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i 

compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 

escau, i a qualsevol altra de com
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
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Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes 
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. 

8. Instrucció de l'expedient  

El centre gestor de la subvenció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i la Presidència de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts. 
La Presidència de Dipsalut serà, també, l’òrgan facultat per a la resolució dels recursos que 

interposin contra les resolucions de concessió o denegació dels ajuts. 

9. Termini de resolució i notificació  

Les resolucions es dictaran a mesura que es vagin presentant les sol·licituds i es notificaran 
als interessats en el termini màxim de tres mesos, a comptar desde la data de recepció de la 
documentació corresponent. No obstant això, quan el crèdit disponible sigui igual o inferior al 
20% de total dels crèdits autoritzats en la convocatòria, les resolucions s’efectuaran d’acord 

de les sol·licituds, i per tant, donant preferència a les presentades amb 
anterioritat respecte de les presentades posteriorment. 

Un cop transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució serà comunicada als beneficiaris en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data de signatura de la resolució, en els termes que estableix la legislació en matèria 

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a la subvenció que es regula en aquesta 
convocatòria, en el cas que es prevegin dues aplicacions pressupostàries, la Presidència de 
Dipsalut podrà, potestativament, si se superen les previsions assignades a alguna d’elles, 

ne els fons destinats, en detriment de l’altra. 

Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques fixades 

11. Obligacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió dels ajuts. 
Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
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Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes 

enció serà l’Àrea de Protecció de la Salut i la Presidència de 
Dipsalut serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts. 
La Presidència de Dipsalut serà, també, l’òrgan facultat per a la resolució dels recursos que 

Les resolucions es dictaran a mesura que es vagin presentant les sol·licituds i es notificaran 
a comptar desde la data de recepció de la 

documentació corresponent. No obstant això, quan el crèdit disponible sigui igual o inferior al 
20% de total dels crèdits autoritzats en la convocatòria, les resolucions s’efectuaran d’acord 

de les sol·licituds, i per tant, donant preferència a les presentades amb 

Un cop transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
mades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  

La resolució serà comunicada als beneficiaris en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data de signatura de la resolució, en els termes que estableix la legislació en matèria 

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per a la subvenció que es regula en aquesta 
convocatòria, en el cas que es prevegin dues aplicacions pressupostàries, la Presidència de 

ignades a alguna d’elles, 

Una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no es 
generals i específiques fixades 

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut. 
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 

provació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 

en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 



 

com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicac
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte 
d’aquest conveni l’ajuntament farà con
caldrà incloure el logotip de Dipsalut en el material que s’editi des del consistori
paper, audiovisual o electrònic
parlaments dels actes o en el text de les informacions que es produeixin o difonguin des de 
l’ajuntament. 
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre.
reserva el dret de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació a la pròpia 
aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
 
12. Documentació justifica
 
El termini màxim per a justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
resolució. La documentació que caldrà presentar, amb el model normalitzat disponible a la 
electrònica de Dipsalut,  necessàriament per mitjà del registre
 
- Compte justificatiu simplificat amb model normalitzat de Dipsalut, segons l’article 27 de 

l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una 
memòria justificativa del compliment de l’objecte sub
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte 
subvencionat, amb identificació de 
 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la correcta 
justificació de la subvenció. D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i 
vençuts. 
 
13. Pròrroga  
 
Abans que finalitzi el termini fixat per a la justificació, el bene
perjudiquin drets de tercers, sol·licitar una pròrroga pel termini d’un mes, sempre que aquest 
termini no contradigui el fixat en l’article 28.2 de l’Ordenança General de Subvencions, on 
s’indica que la pròrroga no podrà exc
competent per a resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la Presidència de Dipsalut. 
 
14. Procediment de justificació 

 
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà
escau, modificar la resolució d’atorgament de la subvenció.
 
En qualsevol cas, la modificació de la resolució es durà a terme d’acord amb les situacions 
següents: 
 

• Quan es produeixi
la subvenció. 
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com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte 
d’aquest conveni l’ajuntament farà constar la col·laboració de Dipsalut. Perquè així sigui 
caldrà incloure el logotip de Dipsalut en el material que s’editi des del consistori
paper, audiovisual o electrònic- i explicitar que Dipsalut ha col·laborat en la iniciativa en els 

dels actes o en el text de les informacions que es produeixin o difonguin des de 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre.
reserva el dret de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació a la pròpia 
aportació, s’haguessin pogut satisfer.  
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

12. Documentació justifica tiva 

El termini màxim per a justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
resolució. La documentació que caldrà presentar, amb el model normalitzat disponible a la 
electrònica de Dipsalut,  necessàriament per mitjà del registre electrònic, és la següent:

Compte justificatiu simplificat amb model normalitzat de Dipsalut, segons l’article 27 de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una 
memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte 
subvencionat, amb identificació de l’import i la seva procedència. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la correcta 
justificació de la subvenció. D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i 

Abans que finalitzi el termini fixat per a la justificació, el beneficiari podrà, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers, sol·licitar una pròrroga pel termini d’un mes, sempre que aquest 
termini no contradigui el fixat en l’article 28.2 de l’Ordenança General de Subvencions, on 
s’indica que la pròrroga no podrà excedir la meitat del termini fixat en la justificació. L’òrgan 
competent per a resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la Presidència de Dipsalut. 

Procediment de justificació  

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i podrà, si 
escau, modificar la resolució d’atorgament de la subvenció. 

En qualsevol cas, la modificació de la resolució es durà a terme d’acord amb les situacions 

produeixi una alteració en les condicions que van determinar
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com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

ió dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte 
star la col·laboració de Dipsalut. Perquè així sigui 

caldrà incloure el logotip de Dipsalut en el material que s’editi des del consistori–sigui en 
i explicitar que Dipsalut ha col·laborat en la iniciativa en els 

dels actes o en el text de les informacions que es produeixin o difonguin des de 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre. Dipsalut es 
reserva el dret de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació a la pròpia 

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

El termini màxim per a justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
resolució. La documentació que caldrà presentar, amb el model normalitzat disponible a la seu 

és la següent: 

Compte justificatiu simplificat amb model normalitzat de Dipsalut, segons l’article 27 de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d’incloure una 

vencionat, una relació classificada de 
despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la correcta 
justificació de la subvenció. D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions 

en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i 

ficiari podrà, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers, sol·licitar una pròrroga pel termini d’un mes, sempre que aquest 
termini no contradigui el fixat en l’article 28.2 de l’Ordenança General de Subvencions, on 

edir la meitat del termini fixat en la justificació. L’òrgan 
competent per a resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la Presidència de Dipsalut.  

formalment i podrà, si 

En qualsevol cas, la modificació de la resolució es durà a terme d’acord amb les situacions 

determinar la concessió de 



 

 
• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’objecte subvencionat o l

les despeses de l
 

• Quan el beneficiari
públics o privats 
l’actuació o els 
concurs públic o en

 
En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalme
subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la 
quantitat determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar 
el percentatge d’ajut establert en la co
 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut
proposta de modificació de
presentar les al·legacions
documentació requerida l’òrgan competent revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
  
La Presidència de Dipsalut serà l’ò
escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar el procediment de reintegrament, si 
s’escaigués. 
 
15. Règim jurídic 
 
En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l’Ordenança g
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta 
de normativa vigent en la matèria.
 
16. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en e
Rector de Dipsalut. 
 
17. Vigència 
 
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.
 
 
Disposició addicional primera 
 
El Consell Rector de Dipsalut
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis 
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
electrònic de Dipsalut (e-tauler).
 
Disposició addicional segona 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases 
o, una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, la Presidència de Dipsalut serà 
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Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’objecte subvencionat o l
’actuació que estigui obligat a justificar. 

beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
 que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin
 percentatges de finançament aliè previstos a 
en la resolució. 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la 
quantitat determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar 
el percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament. 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà
de la subvenció i li concedirà un termini de quinze

al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

La Presidència de Dipsalut serà l’òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si 
escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar el procediment de reintegrament, si 

En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta 
de normativa vigent en la matèria. 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en e

Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin. 

Disposició addicional primera  

El Consell Rector de Dipsalut és l'òrgan competent per promoure les successives 
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis 
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí 

de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
tauler). 

Disposició addicional segona  

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases 
vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, la Presidència de Dipsalut serà 
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Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’objecte subvencionat o l’import de 

altres subvencions o ajuts 
superin els costos totals de 

 la convocatòria del 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 

nt resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la 
quantitat determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar 

 

notificarà al beneficiari la 
quinze dies perquè pugui 

oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

rgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si 
escau, la modificació de la subvenció, així com per a iniciar el procediment de reintegrament, si 

eneral de subvencions de 
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 

és l'òrgan competent per promoure les successives 
convocatòries de concurs públic amb subjecció a aquestes bases. Es garantiran els principis 
de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, mitjançant la inserció d'edictes al Butlletí 

de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases 
vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, la Presidència de Dipsalut serà 



 

l'òrgan competent per resoldre
contra la resolució de la convocatòria corresponent.
 
 
6. 2015/293 – Proposta de 

per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del programa  Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2 015/17)

 
El president explica que en aquest punt es proposa resoldre una convocatòr
addicional, ja que s’efectuarà una mo
esmentat, i que els destinataris són principalment 
grans com Girona o Lloret
 
El gerent informa que la proposta de resolució 
700.000,00 € i s’entén que en un mateix acte es resol la primera convocatòria i s
convoca una segona, de caràcter extraordinari, pel valor esmentat. 
 
El senyor Salellas pregunta pel concepte “
de Mar. 
 
El president informa que aquest projecte, probablement, deu ser neteja de boscos, 
què col·laboren la Fundació Ser
plantejat a través de la Cooperativa de la Fageda, una actuació 
netejar les vores dels rius i franges perimetrals per després deixar assecar la llenya i 
fer-la servir per a calderes de biomassa.
 
La senyora Cantenys demana més informació sobre el càlcul matemàtic que es fa 
servir per efectuar la  concessió i la distribució de les accions per comarques.
 
El gerent contesta que es fa a través d’un índex de població i densitat. 
 
El president afegeix que les actuacions 
comarques,  però que són els 
reparteixen l’execució de les accions, i a
intenció per part de l’O
atès es disposa dels recursos necessaris.
 
El gerent informa els 
publicació i resolució. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
D’acord amb les bases específiques reguladores i
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones (BOP núm. 103, 
de 29 de maig de 2015) i la convocatòria pública (BOP núm. 202, de 20 d’octubre de 
2015) en el marc del Programa Salut i Crisi del Catàleg de Serv
va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar
16 d’octubre de 2015 al 15 d’octubre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds 
finalitzava el 3 de novembre de 2015.
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l'òrgan competent per resoldre-les, així com per a resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent. 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport econòmic 
per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del programa  Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2 015/17) 

explica que en aquest punt es proposa resoldre una convocatòr
addicional, ja que s’efectuarà una modificació de crèdit incorporant el romanent abans 
esmentat, i que els destinataris són principalment Consells Comarcals i ajuntaments 

com Girona o Lloret de Mar. 

El gerent informa que la proposta de resolució d’aquesta convocatòria era de 
i s’entén que en un mateix acte es resol la primera convocatòria i s

convoca una segona, de caràcter extraordinari, pel valor esmentat. 

r Salellas pregunta pel concepte “Boscos” concedit a l’Ajuntamen

que aquest projecte, probablement, deu ser neteja de boscos, 
la Fundació Ser.gi i Càritas, i explica que l’Ajuntament d’Olot havia 

plantejat a través de la Cooperativa de la Fageda, una actuació similar que consistia a 
netejar les vores dels rius i franges perimetrals per després deixar assecar la llenya i 

la servir per a calderes de biomassa. 

demana més informació sobre el càlcul matemàtic que es fa 
servir per efectuar la  concessió i la distribució de les accions per comarques.

El gerent contesta que es fa a través d’un índex de població i densitat. 

El president afegeix que les actuacions es concedeixen de manera agregada per 
comarques,  però que són els Consells Comarcals i Ajuntaments els que es 

l’execució de les accions, i aprofita per informar els 
Organisme és la d’efectuar una bestreta sobre l’import concedit

atès es disposa dels recursos necessaris. 

els assistents sobre les dates de presentació de sol·licituds, 

Finalitzen les intervencions. 

D’acord amb les bases específiques reguladores i del suport econòmic per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones (BOP núm. 103, 
de 29 de maig de 2015) i la convocatòria pública (BOP núm. 202, de 20 d’octubre de 
2015) en el marc del Programa Salut i Crisi del Catàleg de Serveis. La convocatòria 
va establir que l’objecte de la sol·licitud havia de realitzar-se dins el període que va del 
16 d’octubre de 2015 al 15 d’octubre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds 
finalitzava el 3 de novembre de 2015. 
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les, així com per a resoldre els recursos que s'interposin 

resolució de la convocatòria de suport econòmic 
per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 

 

explica que en aquest punt es proposa resoldre una convocatòria 
dificació de crèdit incorporant el romanent abans 

omarcals i ajuntaments 

d’aquesta convocatòria era de 
i s’entén que en un mateix acte es resol la primera convocatòria i se’n 

convoca una segona, de caràcter extraordinari, pel valor esmentat.  

oscos” concedit a l’Ajuntament de Lloret 

que aquest projecte, probablement, deu ser neteja de boscos, en 
juntament d’Olot havia 
similar que consistia a 

netejar les vores dels rius i franges perimetrals per després deixar assecar la llenya i 

demana més informació sobre el càlcul matemàtic que es fa 
servir per efectuar la  concessió i la distribució de les accions per comarques. 

El gerent contesta que es fa a través d’un índex de població i densitat.  

es concedeixen de manera agregada per 
juntaments els que es 

profita per informar els assistents que la 
ta sobre l’import concedit, 

sobre les dates de presentació de sol·licituds, 

del suport econòmic per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones (BOP núm. 103, 
de 29 de maig de 2015) i la convocatòria pública (BOP núm. 202, de 20 d’octubre de 

eis. La convocatòria 
se dins el període que va del 

16 d’octubre de 2015 al 15 d’octubre de 2016, i que el termini per presentar sol·licituds 



 

 
Vistos els informes tècnics de data 20 de novembre de 2016 d’acord amb els quals les 
sol·licituds han estat presentades dins el termini, els beneficiaris es troben al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’objecte 
indicat correspon als conceptes subvencionables.
 
D’acord amb l’acta de la comissió tècnica comarcal en què es valoren les sol·licituds i 
es proposa la resolució de la convocatòria
10 dels Estatuts de Dipsalut 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Incrementar, d’acord amb el que estableixen les bases específiques 
reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de person
aprovades pel Consell Rector en la sessió número 2015/06, de 19 de maig, els crèdits 
disponibles per a la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió número 
2015/11, de 13 d’octubre, en 516
 

 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments

Suport Salut i Crisi C. Comarcals

Suport Salut i Crisi Consorcis

 
Segon. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics per al 
finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en 
relació amb les accions lligades a l’ocupació remunerada de persones.
 
Tercer. Comprometre la despesa de sis
amb quaranta-set euros (666.231,47 
de la convocatòria, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments

Suport Salut i Crisi C. Comarcals

Suport Salut i Crisi Consorcis

 
 
Quart.  Establir la distribució comarcal de crèdits de la següent manera:
 

Exp. 2015/2126 – Secretaria – Acta reunió CR 

formes tècnics de data 20 de novembre de 2016 d’acord amb els quals les 
sol·licituds han estat presentades dins el termini, els beneficiaris es troben al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’objecte 

correspon als conceptes subvencionables. 

D’acord amb l’acta de la comissió tècnica comarcal en què es valoren les sol·licituds i 
es proposa la resolució de la convocatòria, i en vista de les competències que l’article 
10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Incrementar, d’acord amb el que estableixen les bases específiques 
reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi 2015
aprovades pel Consell Rector en la sessió número 2015/06, de 19 de maig, els crèdits 
disponibles per a la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió número 
2015/11, de 13 d’octubre, en 516.231,47 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació 
pressupostària 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments 4/3110/46205 

Suport Salut i Crisi C. Comarcals 4/3110/46505 

Suport Salut i Crisi Consorcis 4/3110/46705 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics per al 
finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en 
relació amb les accions lligades a l’ocupació remunerada de persones.

Comprometre la despesa de sis-cents seixanta-sis mil dos
set euros (666.231,47 €), relativa a la resolució del primer procediment 

de la convocatòria, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

Aplicació  
pressupostària 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments 4/3110/46205 

Suport Salut i Crisi C. Comarcals 4/3110/46505 

Suport Salut i Crisi Consorcis 4/3110/46705 

Establir la distribució comarcal de crèdits de la següent manera:
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formes tècnics de data 20 de novembre de 2016 d’acord amb els quals les 
sol·licituds han estat presentades dins el termini, els beneficiaris es troben al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i l’objecte 

D’acord amb l’acta de la comissió tècnica comarcal en què es valoren les sol·licituds i 
n vista de les competències que l’article 

aprova, per unanimitat, 

Incrementar, d’acord amb el que estableixen les bases específiques 
reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 

es en el marc del programa Pm10 Salut i Crisi 2015-2016, 
aprovades pel Consell Rector en la sessió número 2015/06, de 19 de maig, els crèdits 
disponibles per a la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió número 

€, d’acord amb el detall següent: 

Increment 

225.000,00 € 

225.000,00 € 

66.231,47 € 

Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics per al 
finançament del Programa Salut i Crisi (Pm10) del Catàleg de Serveis de Dipsalut, en 
relació amb les accions lligades a l’ocupació remunerada de persones. 

sis mil dos-cents trenta-un 
€), relativa a la resolució del primer procediment 

de la convocatòria, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  

Crèdit 

189.509,50 € 

378.250,17 € 

98.471,80 € 

Establir la distribució comarcal de crèdits de la següent manera: 



 

Àmbit territorial
Alt Empordà 
Baix Empordà 
Cerdanya 
Garrotxa 
Gironès 
Pla de l’Estany 
Ripollès 
Selva 
 
Cinquè. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entendrà acceptades les subvencions, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Sisè. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles 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 amb model 
normalitzat de Dipsalut que el podeu trobar al web de Dipsalut (
segons l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
que ha d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’obj
(annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, 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
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència.
 
Setè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de les subvencions, s’haurà 
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 15 de 
novembre de 2016. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents per mitjà del tauler d’anuncis (e
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
 
Novè. Interpretar el punt 4.1 de les bases especifiques reguladores del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del Programa Salut i Crisi en el sentit que el concepte “continuïtat dels 
contractes laborals” s’estén a aquells subscrits en la convocatòria immediatament 
anterior del Programa, encara que l’activitat laboral hagi estat aturada durant uns 
mesos. 
 
Desè. Aprovar un segon procediment de la convocatòria 
s’estableix en l’annex 2, 
per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc 
del programa Pm10 Salut i Crisi 2015
Província de Girona número 103, de 29 de maig de 2015.
 
Onzè. Autoritzar la despesa derivada d’aquest segon procediment de la convocatòria i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim cinc
(550.000,00 €), procedent dels imports autoritzats i no c
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Àmbit territorial  Import

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

ondicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles 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 amb model 

psalut que el podeu trobar al web de Dipsalut (
segons l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
que ha d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’obj
(annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, 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
l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva procedència.

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de les subvencions, s’haurà 
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 15 de 

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

www.seu.cat/dipsalut). 

Interpretar el punt 4.1 de les bases especifiques reguladores del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del Programa Salut i Crisi en el sentit que el concepte “continuïtat dels 

orals” s’estén a aquells subscrits en la convocatòria immediatament 
anterior del Programa, encara que l’activitat laboral hagi estat aturada durant uns 

Aprovar un segon procediment de la convocatòria pública, d’acord amb el que 
l’annex 2, de les bases específiques reguladores del suport econòmic 

per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc 
del programa Pm10 Salut i Crisi 2015-2016, publicades al Butlletí Oficial de la 

úmero 103, de 29 de maig de 2015. 

Autoritzar la despesa derivada d’aquest segon procediment de la convocatòria i 
fixar la dotació pressupostària, d’import màxim cinc-cents cinquanta mil euros 

€), procedent dels imports autoritzats i no compromesos després de la 
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Import  
132.034,00 € 
111.314,00 € 
26.257,00 € 
56.707,00 € 

144.136,80 € 
42.427,00 € 
40.817,00 € 

112.538,67 € 

Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entendrà acceptades les subvencions, així com les condicions generals i 

ondicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles 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 amb model 

psalut que el podeu trobar al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat), 
segons l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
que ha d’incloure una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat 
(annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, 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 procedència. 

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de les subvencions, s’haurà 
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 15 de 

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

Interpretar el punt 4.1 de les bases especifiques reguladores del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del Programa Salut i Crisi en el sentit que el concepte “continuïtat dels 

orals” s’estén a aquells subscrits en la convocatòria immediatament 
anterior del Programa, encara que l’activitat laboral hagi estat aturada durant uns 

, d’acord amb el que 
de les bases específiques reguladores del suport econòmic 

per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc 
Butlletí Oficial de la 

Autoritzar la despesa derivada d’aquest segon procediment de la convocatòria i 
cents cinquanta mil euros 
ompromesos després de la 



 

resolució del primer procediment, d’acord amb el que s’estableix a les bases, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany que es 
detallen a continuació: 
 

 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments

Suport Salut i Crisi C. Comarcals

Suport Salut i Crisi Consorcis

Suport Salut i Crisi ONL

 
Dotzè. Establir que el termini de presentació de sol·licituds 
desembre de 2015 i finalitzarà l’11 de desembre de 2015.
 
Tretzè. Facultar el president de Dipsalut
per a la modificació, si escau, dels models normalitzats de sol·licitud i justificació 
disponibles a la seu electrònica i al web de Dipsalut (
 
Catorzè. Publicar el segon procediment de la convocatòria de subvencions per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 
programa Pm10 Salut i Crisi 2015
tauler d’anuncis (e-Tauler) de la seu elelctrònica de Dipsalut (
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resolució del primer procediment, d’acord amb el que s’estableix a les bases, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany que es 

 

Aplicació 
pressupostària 

Suport Salut i Crisi Ajuntaments 4/3110/46205 

Suport Salut i Crisi C. Comarcals 4/3110/46505 

Suport Salut i Crisi Consorcis 4/3110/46705 

Suport Salut i Crisi ONL 4/3110/48905 

Establir que el termini de presentació de sol·licituds començarà el 7 de 
desembre de 2015 i finalitzarà l’11 de desembre de 2015. 

Facultar el president de Dipsalut per a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
per a la modificació, si escau, dels models normalitzats de sol·licitud i justificació 
disponibles a la seu electrònica i al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat

Publicar el segon procediment de la convocatòria de subvencions per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 
programa Pm10 Salut i Crisi 2015-2016 al Butlletí Oficial de la Província

Tauler) de la seu elelctrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
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resolució del primer procediment, d’acord amb el que s’estableix a les bases, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut d’enguany que es 

Crèdits 

225.000,00 € 

225.000,00 € 

66.231,47 € 

33.768,53 € 

començarà el 7 de 

per a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
per a la modificació, si escau, dels models normalitzats de sol·licitud i justificació 

www.dipsalut.cat) . 

Publicar el segon procediment de la convocatòria de subvencions per al 
finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 

Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
www.seu.cat/dipsalut). 



 

 
Annex 1 
 

Nº exp. Entitat CIF Objecte

2015/2091 
Ajuntament de 
Girona 

P1708500B 
Girona actua, Pla de mesures 
ocupacionals de la ciutat de 
Girona

2015/2105 
Ajuntament de 
Lloret de Mar 

P1710200E Boscos

2015/2094 Ajuntament d'Olot P1712100E Activa't en positiu

2015/2095 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Programa d’inserció laboral de 
les 
persones majors de 30 anys

2015/2089 
Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà 

P6700008C 
Oficis per a la comunitat: 
noves oportunitats per sortir 
de la crisi

2015/2093 
Consell Comarcal 
del Baix Empordà 

P6700009A 

Crisàlide II. Inserció laboral de 
persones en l’àmbit de la 
producció i verda del sector 
alimentari.

2015/2104 
Consell Comarcal 
de la Cerdanya 

P1700016G 
La inserció laboral davant 
l’empobriment
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Objecte  Base subv. (1) 
Import 

atorgat (2) 
% atorgat / base 

Girona actua, Pla de mesures 
ocupacionals de la ciutat de 
Girona 

86.482,00 € 86.482,00 € 

Boscos 33.192,00 € 33.192,00 € 

Activa't en positiu 56.707,00 € 56.707,00 € 

Programa d’inserció laboral de 
les persones aturades i 
persones majors de 30 anys 

28.000,00 € 13.128,50 € 

Oficis per a la comunitat: 
noves oportunitats per sortir 
de la crisi 

132.034,00 € 132.034,00 € 

Crisàlide II. Inserció laboral de 
persones en l’àmbit de la 
producció i verda del sector 
alimentari. 

111.314,00 € 111.314,00 € 

La inserció laboral davant 
l’empobriment 

13.128,50 € 13.128,50 € 

Acta reunió CR – Pàg. 20 

% atorgat / base 
subv. (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

100,00% 
 

100,00% 
 

100,00% 
 

46,89% 
 

100,00% 
 

100,00% 
 

100,00% 
 



 

Nº exp. Entitat CIF Objecte

2015/2087 
Consell Comarcal 
del Pla de l'Estany 

P6700010I 
Suport a l’ocupació de 
persones vulnerables del Pla 
de l’Estany

2015/2097 
Consell Comarcal 
de la Selva 

P6700002F 

Projecte d'ocupació per a 
persones aturades de llarga 
durada en risc d'exclusió 
social

2015/2096 
Consorci de 
Benestar Social 
Gironès-Salt 

Q1700548I Espai laboral

2015/2088 
Consorci de 
Benestar Social 
del Ripollès 

Q1700626C 

Salut i crisi: actuacions 
destinades a l’ocupació de 
persones i/o famílies en 
situació d’exclusió
socioeconòmiques

 
 
(1) Base subvencionable: Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció.
(2) Import atorgat: Import total de la subvenció. 
(3) % atorgat / base subvencionable: Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base s
(4) Conceptes no subvencionables: Despeses que no es poden incloure com a justificació.
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Objecte  Base subv. (1) 
Import 

atorgat (2) 
% atorgat / base 

Suport a l’ocupació de 
persones vulnerables del Pla 
de l’Estany 

42.427,00 € 42.427,00 € 

Projecte d'ocupació per a 
persones aturades de llarga 
durada en risc d'exclusió 
social 

79.346,67 € 79.346,67 € 

Espai laboral 62.214,80 € 57.654,80 € 

Salut i crisi: actuacions 
destinades a l’ocupació de 
persones i/o famílies en 
situació d’exclusió per raons 
socioeconòmiques 

48.986,49 € 40.817,00 € 

(1) Base subvencionable: Import que cal justificar per a l’obtenció del total de la subvenció. 

(3) % atorgat / base subvencionable: Percentatge que s’aplicarà a la subvenció si l’import justificat és inferior a la base subvencionable.
(4) Conceptes no subvencionables: Despeses que no es poden incloure com a justificació. 
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% atorgat / base 
subv. (3) 

Conceptes no 
subvencionables (4) 

100,00% 
 

100,00% 
 

92,67% 
 

83,32% 
 

ubvencionable. 



 

7. 2015/1426 – Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunita t 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter per al programa Pt12 de control  i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarque
Empordà (SAE 2015/13)

 
El president explica que la 
mosquit tigre i que aquestes actuacions es financen mitjançant un conveni signat 
Dipsalut i la Generalitat de Cataluny
Generalitat té greus dificultats per complir amb les seves obligacions i
proposa que l’Organisme assumeixi el pagament de la seva part
perjudicar la Mancomunitat. 
import serà recuperat per Dipsalut quan la Generalitat disposi de
 
El senyor Salellas manifesta la 
vol deixar clar que la seva voluntat 
seva informació sembla ser que no és la primera vegada que la Generalitat incompleix 
els terminis de pagament i creu que s’hauria de ser més exigent amb la Generalitat o 
bé optar per altres projectes on no hi fos membr
 
El president contesta que el resultat final serà la reducció del projecte, un projecte en 
qu tots estan d’acord que és molt necessari. 
 
El senyor Salellas puntualitza que no 
problemàtica general la falta de recursos de la Generalitat
resoldre. 
 
El president respon que per 
 
La senyora Cantenys 
l’Organisme atès que la partida est
 
El gerent contesta que
Generalitat, però la relació jurídica s’estableix a través de la signatura del 
corresponent conveni, que és el que es va retardant.
 
La senyora Felip pregunta sobre el finançament de la 
l’Organisme, atès l’Ajuntament de Figueres també els contract
 
El gerent respon que es fan càrrec de la lluita contra 
Baix Empordà i a la zona del baix Ter.
 
S’inicia un intercanvi d’impressions
problemes associats, les
 
La senyora Cantenys demana informació sobre 
salut pública l’establiment de 
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Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunita t 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter per al programa Pt12 de control  i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarque s del Gironès i el Baix 
Empordà (SAE 2015/13)  

explica que la Mancomunitat realitza diverses tasques de lluita contra el 
mosquit tigre i que aquestes actuacions es financen mitjançant un conveni signat 

i la Generalitat de Catalunya, i informa que, malauradament
greus dificultats per complir amb les seves obligacions i

rganisme assumeixi el pagament de la seva part
ancomunitat. En aquest sentit, aclareix que, en tot cas

import serà recuperat per Dipsalut quan la Generalitat disposi del recursos suficients.

s manifesta la seva intenció d’abstenir-se en aquesta votació, ja que 
ixar clar que la seva voluntat és que el projecte continuï, però que segons la 

seva informació sembla ser que no és la primera vegada que la Generalitat incompleix 
els terminis de pagament i creu que s’hauria de ser més exigent amb la Generalitat o 
bé optar per altres projectes on no hi fos membre col·laborador. 

contesta que el resultat final serà la reducció del projecte, un projecte en 
qu tots estan d’acord que és molt necessari.  

Salellas puntualitza que no és només en aquest cas en concret, que és una 
ral la falta de recursos de la Generalitat, situació que s’hauria de 

que per a això es necessita un govern de la Generalitat fort

 pregunta sobre la possibilitat de reclamació per part de 
la partida està assignada però el pagament es va dilatant

contesta que, efectivament, la partida està assignada al pressupost de la 
Generalitat, però la relació jurídica s’estableix a través de la signatura del 
corresponent conveni, que és el que es va retardant. 

ra Felip pregunta sobre el finançament de la Mancomunitat per part d
atès l’Ajuntament de Figueres també els contracta. 

El gerent respon que es fan càrrec de la lluita contra la mosca negra
la zona del baix Ter. 

intercanvi d’impressions sobre les diferents classes de mosquits i 
problemes associats, les actuacions de la mancomunitat i les possibles solucions.

Cantenys demana informació sobre els perills que pot suposar per a la 
salut pública l’establiment de la vespa asiàtica. 
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Proposta d’aprovació del conveni amb la Mancomunita t 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter per al programa Pt12 de control  i gestió de riscos 

s del Gironès i el Baix 

ancomunitat realitza diverses tasques de lluita contra el 
mosquit tigre i que aquestes actuacions es financen mitjançant un conveni signat amb 

malauradament, avui dia la 
greus dificultats per complir amb les seves obligacions i, per tant, 

rganisme assumeixi el pagament de la seva part, per tal de no 
en tot cas, l’esmentat 

recursos suficients. 

se en aquesta votació, ja que 
però que segons la 

seva informació sembla ser que no és la primera vegada que la Generalitat incompleix 
els terminis de pagament i creu que s’hauria de ser més exigent amb la Generalitat o 

contesta que el resultat final serà la reducció del projecte, un projecte en 

s en aquest cas en concret, que és una 
, situació que s’hauria de 

això es necessita un govern de la Generalitat fort. 

at de reclamació per part de 
assignada però el pagament es va dilatant. 

la partida està assignada al pressupost de la 
Generalitat, però la relació jurídica s’estableix a través de la signatura del 

Mancomunitat per part de 

la mosca negra a la comarca del 

sobre les diferents classes de mosquits i 
i les possibles solucions. 

els perills que pot suposar per a la 



 

El president contesta que 
perill per a les persones
 
La senyora Felip demana informació sobre les competències de Dipsalut en matèria 
de lluita contra els coloms
 
El gerent informa que aquesta actuació forma part del programa del catàleg 
lluita contra plaques urbanes i que aquest any 
es compromet a informar
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut
de 2015, d’acord amb l’informe tècnic de 7 de maig de 2015, emès pel cap de l’Àrea 
de Protecció de la Salut i l’informe jurídic de 14 de maig de 2015 emès pel Cap de 
l’Àrea Administrativa i Econòmica i
Dipsalut, va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter i el Departament de Territori 
per al finançament del programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Aquest acord a 
tres parts es va dur a terme en base a l’a
maig de 2015, on s’aprovava el pla d’actuació per a la prevenció i control de les 
Plagues de mosquit i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya 2015
2017, indicant una aportació anual de 35.000,00 
 
El 4 de juny de 2015, amb registre de sortida 15/1405, Dipsalut
d’aprovació del conveni al departament de la Presidència de la Generalitat, amb 
registre de sortida 15/1404, i al director dels serveis Territorials de Salut a Girona. En 
el trasllat s’indicava que l’import del suport econòmic del
de 69.501,51 € per l’any 2015, de conformitat amb la documentació aportada per la 
Mancomunitat de 6 de maig de 2015 (RE 15/2578). L’aportació econòmica de Dipsalut 
es concretava en un suport econòmic de 34.750,76 
del 50% del pressupost presentat. La participació econòmica del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es concretava en el suport econòmic de 
màxim de 34.750,76 €, que representa un finançament del 50% del pressupost 
presentat.  
 
El 4 de juny de 2015, amb registre de sortida número 14/1403, Dipsalut va traslladar 
el mateix acord d’aprovació del text del Conveni a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Te
 
El 21 de juliol de 2015, amb registre de sortida número 15/1835, Dipsalut va enviar 
tres exemplars originals del conveni al Cap de la divisió d’Organitzacions, Recursos i 
Qualitat del Departament de Salut Pública de la Generalitat per procedir a la 
signatura. 
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contesta que és un perill per a alguns insectes, però no representa un 
perill per a les persones, i per tant, no entra dins les competències de Dipsalut

elip demana informació sobre les competències de Dipsalut en matèria 
uita contra els coloms. 

El gerent informa que aquesta actuació forma part del programa del catàleg 
plaques urbanes i que aquest any s’hi van destinar 450.000

s compromet a informar-la més detalladament. 

intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig 
de 2015, d’acord amb l’informe tècnic de 7 de maig de 2015, emès pel cap de l’Àrea 
de Protecció de la Salut i l’informe jurídic de 14 de maig de 2015 emès pel Cap de 
l’Àrea Administrativa i Econòmica i en base a la proposta del vicepresident primer de 
Dipsalut, va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
per al finançament del programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Aquest acord a 
tres parts es va dur a terme en base a l’acord, del Govern de la Generalitat de 5 de 
maig de 2015, on s’aprovava el pla d’actuació per a la prevenció i control de les 
Plagues de mosquit i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya 2015
2017, indicant una aportació anual de 35.000,00 € a Dipsalut.  

El 4 de juny de 2015, amb registre de sortida 15/1405, Dipsalut va traslladar l’acord de 
d’aprovació del conveni al departament de la Presidència de la Generalitat, amb 
registre de sortida 15/1404, i al director dels serveis Territorials de Salut a Girona. En 
el trasllat s’indicava que l’import del suport econòmic del programa té un pressupost 

€ per l’any 2015, de conformitat amb la documentació aportada per la 
Mancomunitat de 6 de maig de 2015 (RE 15/2578). L’aportació econòmica de Dipsalut 
es concretava en un suport econòmic de 34.750,76 €, que represent
del 50% del pressupost presentat. La participació econòmica del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es concretava en el suport econòmic de 

€, que representa un finançament del 50% del pressupost 

El 4 de juny de 2015, amb registre de sortida número 14/1403, Dipsalut va traslladar 
el mateix acord d’aprovació del text del Conveni a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Te

El 21 de juliol de 2015, amb registre de sortida número 15/1835, Dipsalut va enviar 
tres exemplars originals del conveni al Cap de la divisió d’Organitzacions, Recursos i 
Qualitat del Departament de Salut Pública de la Generalitat per procedir a la 
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però no representa un 
no entra dins les competències de Dipsalut. 

elip demana informació sobre les competències de Dipsalut en matèria 

El gerent informa que aquesta actuació forma part del programa del catàleg Pt10 de 
van destinar 450.000,00 €. A més, 

, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig 
de 2015, d’acord amb l’informe tècnic de 7 de maig de 2015, emès pel cap de l’Àrea 
de Protecció de la Salut i l’informe jurídic de 14 de maig de 2015 emès pel Cap de 

en base a la proposta del vicepresident primer de 
Dipsalut, va aprovar el Conveni de col·laboració entre Dipsalut, la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
per al finançament del programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Aquest acord a 

cord, del Govern de la Generalitat de 5 de 
maig de 2015, on s’aprovava el pla d’actuació per a la prevenció i control de les 
Plagues de mosquit i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya 2015-

va traslladar l’acord de 
d’aprovació del conveni al departament de la Presidència de la Generalitat, amb 
registre de sortida 15/1404, i al director dels serveis Territorials de Salut a Girona. En 

programa té un pressupost 
€ per l’any 2015, de conformitat amb la documentació aportada per la 

Mancomunitat de 6 de maig de 2015 (RE 15/2578). L’aportació econòmica de Dipsalut 
€, que representa un finançament 

del 50% del pressupost presentat. La participació econòmica del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es concretava en el suport econòmic de 

€, que representa un finançament del 50% del pressupost 

El 4 de juny de 2015, amb registre de sortida número 14/1403, Dipsalut va traslladar 
el mateix acord d’aprovació del text del Conveni a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 

El 21 de juliol de 2015, amb registre de sortida número 15/1835, Dipsalut va enviar 
tres exemplars originals del conveni al Cap de la divisió d’Organitzacions, Recursos i 
Qualitat del Departament de Salut Pública de la Generalitat per procedir a la 



 

D’acord amb el que s’indica a l’informe Jurídic de 26 de novembre de 2015, a data 
d’avui el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat encara no ens ha fet 
arribar cap dels tres exemplars del Conveni de col·laboració que li vam f
perquè procedís a la signatura.
 
Atès que per motius aliens a la voluntat de Dipsalut, la Generalitat de Catalunya no ha 
pogut formalitzar el conveni de col·laboració i vist que la Mancomunitat ha mostrat la 
seva voluntat d’acomplir el projecte 
oportú que Dipsalut formalitzi, de forma unilateral, un nou conveni de col·laboració 
amb la Mancomunitat d’un import de 69.501,51 
presentat, sense el Departament de T
d’aquesta manera s’avançaria l’import de 34.750,76 
pressupost presentat per la Mancomunitat i que li correspon a la Generalitat. 
 
Posteriorment, Dipsalut haurà de procedir a sol·lic
34.750,76 € al Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb l’acord de Govern 
de la Generalitat del 5 de maig de 2015.
 
En virtut de tot l’anterior, segons el que preveu l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona, ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
Lluc Salellas, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Deixar sense efecte l’acord pres
número 2015/06, de 19 de maig de 2015, que va aprovar el Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i l’A
del Departament de Territori i Sostenibilitat per al finançament del programa Pt12 de 
control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 
Gironès i el Baix Empordà.
  
Segon. Aprovar el Co
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter pel programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de 
simúlids a les comarques del G
 
Tercer. Autoritzar i comprometre
amb cinquanta-un cèntims d’euro (69.501,51 
100% de l’activitat realitzada, 
Programa de foment mancomunitats Protecció
2015. 
 
Quart. Notificar al beneficiari que caldrà l’acceptació expressa de les condicions 
pactades en el Conveni de col·laboració 
Conveni s’entendrà acceptada la subvenció. 
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D’acord amb el que s’indica a l’informe Jurídic de 26 de novembre de 2015, a data 
d’avui el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat encara no ens ha fet 
arribar cap dels tres exemplars del Conveni de col·laboració que li vam f
perquè procedís a la signatura. 

Atès que per motius aliens a la voluntat de Dipsalut, la Generalitat de Catalunya no ha 
pogut formalitzar el conveni de col·laboració i vist que la Mancomunitat ha mostrat la 
seva voluntat d’acomplir el projecte en els termes que definia el Conveni, es considera 
oportú que Dipsalut formalitzi, de forma unilateral, un nou conveni de col·laboració 
amb la Mancomunitat d’un import de 69.501,51 €, que representa el 100% del projecte 
presentat, sense el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat; 
d’aquesta manera s’avançaria l’import de 34.750,76 €, que representa un 50% del 
pressupost presentat per la Mancomunitat i que li correspon a la Generalitat. 

Posteriorment, Dipsalut haurà de procedir a sol·licitar una subvenció, per l’import de 
€ al Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb l’acord de Govern 

de la Generalitat del 5 de maig de 2015. 

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

atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor 
l’adopció del següent 

Deixar sense efecte l’acord pres pel Consell Rector en la sessió ordinària 
número 2015/06, de 19 de maig de 2015, que va aprovar el Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
del Departament de Territori i Sostenibilitat per al finançament del programa Pt12 de 
control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 
Gironès i el Baix Empordà. 

el Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter pel programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de 
simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. 

Autoritzar i comprometre la despesa de seixanta-nou mil cinc
un cèntims d’euro (69.501,51 €), que representa un finançament del 

100% de l’activitat realitzada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció, del pressupost de Dipsalut per al 

Notificar al beneficiari que caldrà l’acceptació expressa de les condicions 
pactades en el Conveni de col·laboració reformulat. Amb la signatura de l’esmentat 
Conveni s’entendrà acceptada la subvenció.  
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D’acord amb el que s’indica a l’informe Jurídic de 26 de novembre de 2015, a data 
d’avui el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat encara no ens ha fet 
arribar cap dels tres exemplars del Conveni de col·laboració que li vam fer arribar 

Atès que per motius aliens a la voluntat de Dipsalut, la Generalitat de Catalunya no ha 
pogut formalitzar el conveni de col·laboració i vist que la Mancomunitat ha mostrat la 

en els termes que definia el Conveni, es considera 
oportú que Dipsalut formalitzi, de forma unilateral, un nou conveni de col·laboració 

€, que representa el 100% del projecte 
erritori i Sostenibilitat de la Generalitat; 

€, que representa un 50% del 
pressupost presentat per la Mancomunitat i que li correspon a la Generalitat.  

itar una subvenció, per l’import de 
€ al Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb l’acord de Govern 

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

l’abstenció del senyor 

pel Consell Rector en la sessió ordinària 
número 2015/06, de 19 de maig de 2015, que va aprovar el Conveni de col·laboració 
entre Dipsalut, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 

gència de Salut Pública de Catalunya 
del Departament de Territori i Sostenibilitat per al finançament del programa Pt12 de 
control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 

nveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter pel programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la presència de 

nou mil cinc-cents un euros 
€), que representa un finançament del 

l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 – 
, del pressupost de Dipsalut per al 

Notificar al beneficiari que caldrà l’acceptació expressa de les condicions 
reformulat. Amb la signatura de l’esmentat 



 

Cinquè. Sol·licitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per un import de 34.750,76 euros que representen un 50% 
del pressupost presentat per la Mancomunitat.
 
Sisè. Facultar el president per a la signatura del Conveni i de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels 
elements no substancials i per
de Govern de la Generalitat de 5 de maig de 2015. Així mateix es faculta el president 
per a resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Setè. Comunicar aquest acord a 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
 
Annex 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I LA MANCOM UNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA 
BADIA DE ROSES I BAIX TER PER AL PROGRAMA PT12 DE CONTROL I GESTIÓ D E 
RISCOS DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES C OMARQUES DEL 
GIRONÈS I EL BAIX EMPORDÀ. SAE 2015/13.
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó
núm. Q1700565C, representat pel seu president, senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, 
en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 19 de maig de 2015, i 
assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllor
 
D’altra part, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de  Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i Baix Ter, 
senyora M. Assumpció Brossa i Gratacós, amb DNI 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 

Badia de Roses i Baix Ter, en endavant Mancomunitat, realitza un control de les incidències 
i molèsties ocasionades pels simúlids, coneguts genèricament com a
control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de les seves larves.

 
II. Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una xarxa 

determinada del territori gironí per mitjà de varis most
fer un estudi exhaustiu del creixement i evolució dels simúlids.

 
III. Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 

Dipsalut, en funció de les seves competències regulades a l’article 5 d
constitució, desenvolupa el Programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
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Sol·licitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per un import de 34.750,76 euros que representen un 50% 
el pressupost presentat per la Mancomunitat. 

Facultar el president per a la signatura del Conveni i de qualsevol document que 
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació dels 
elements no substancials i per a la sol·licitud de la subvenció que faci efectiu l’acord 
de Govern de la Generalitat de 5 de maig de 2015. Així mateix es faculta el president 
per a resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.

aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I LA MANCOM UNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA 

BAIX TER PER AL PROGRAMA PT12 DE CONTROL I GESTIÓ D E 
RISCOS DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES C OMARQUES DEL 
GIRONÈS I EL BAIX EMPORDÀ. SAE 2015/13.  Castelló d’Empúries.  

l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó de Girona
, representat pel seu president, senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, 

en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 19 de maig de 2015, i 
assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de  Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A representada per la seva presidenta, 
senyora M. Assumpció Brossa i Gratacós, amb DNI xxxxxxxx X. 

Que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, en endavant Mancomunitat, realitza un control de les incidències 
i molèsties ocasionades pels simúlids, coneguts genèricament com a
control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de les seves larves.

Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una xarxa 
determinada del territori gironí per mitjà de varis mostrejos duts a terme amb la finalitat de 
fer un estudi exhaustiu del creixement i evolució dels simúlids. 

Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 
Dipsalut, en funció de les seves competències regulades a l’article 5 d
constitució, desenvolupa el Programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
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Sol·licitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per un import de 34.750,76 euros que representen un 50% 

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

a la sol·licitud de la subvenció que faci efectiu l’acord 
de Govern de la Generalitat de 5 de maig de 2015. Així mateix es faculta el president 
per a resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció. 

omunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I LA MANCOM UNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA 

BAIX TER PER AL PROGRAMA PT12 DE CONTROL I GESTIÓ D E 
RISCOS DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES C OMARQUES DEL 

de Girona , amb CIF 
, representat pel seu president, senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, 

en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de 19 de maig de 2015, i 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de  Control de Mosquits 
representada per la seva presidenta, 

Que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, en endavant Mancomunitat, realitza un control de les incidències 
i molèsties ocasionades pels simúlids, coneguts genèricament com a mosca negra. El 
control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de les seves larves. 

Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una xarxa 
rejos duts a terme amb la finalitat de 

Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant 
Dipsalut, en funció de les seves competències regulades a l’article 5 dels seus estatuts de 
constitució, desenvolupa el Programa Pt12 de control i gestió de riscos derivats de la 

 

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



 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni.
 
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió 
d’una subvenció per el control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà a favor de la Mancomunitat Intermu
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2015.
 
Segon. Import de la subvenció.
 
El programa té un pressupost de seixanta
cèntims d’euro (69.501,51 euros) pe
per la Mancomunitat en data 6 de maig de 2015 (RE 15/2578, de 6 de maig). Dipsalut es 
compromet a col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els 
objectius del Conveni mitjan
cinc cents un euros amb cinquanta
finançament del 100,00% de l’activitat realitzada.
 
Tercer. Aplicació pressupostària
 
El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció
 
Quart Publicitat.  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de la Mancomunitat 
l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions.
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest
un representant de Dipsalut. La Mancomunitat s’haurà de coordinar amb Dipsalut per realitzar 
qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, en 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que,
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Cinquè. Justificació  
 
Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
de l’activitat ja que la subvenció des del seu inici té la consideració
 
Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de 
subvencions de la Diputaciño de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu .
 
A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons, la Mancom
màxim que s’estableix el 22 de desembre de 2015 
de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (
 

- Una memòria justificativa del projecte
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Primer. Objecte del conveni.   

Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió 
d’una subvenció per el control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà a favor de la Mancomunitat Intermu
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2015.

Segon. Import de la subvenció.  

El programa té un pressupost de seixanta-nou mil cinc-cents un euros amb cinquanta
cèntims d’euro (69.501,51 euros) per l’any 2015, de conformitat amb la documentació aportada 
per la Mancomunitat en data 6 de maig de 2015 (RE 15/2578, de 6 de maig). Dipsalut es 
compromet a col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els 
objectius del Conveni mitjançant l'aportació econòmica de per un import de seixanta
cinc cents un euros amb cinquanta-un cèntim d’euro (69.501,51 euros), que representa un 
finançament del 100,00% de l’activitat realitzada. 

Tercer. Aplicació pressupostària  

es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció, del pressupost de Dipsalut per al 2015.

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

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

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

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

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de 
subvencions de la Diputaciño de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu .

A l’efecte de justificar l’aplicació dels fons, la Mancomunitat ha de presentar, en el termini 
el 22 de desembre de 2015 un compte justificatiu al registre d’entrada 

de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de 

Una memòria justificativa del projecte 
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Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió 
d’una subvenció per el control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà a favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2015. 

cents un euros amb cinquanta-un 
r l’any 2015, de conformitat amb la documentació aportada 

per la Mancomunitat en data 6 de maig de 2015 (RE 15/2578, de 6 de maig). Dipsalut es 
compromet a col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els 

çant l'aportació econòmica de per un import de seixanta-nou mil 
un cèntim d’euro (69.501,51 euros), que representa un 

es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 – 
, del pressupost de Dipsalut per al 2015. 

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

Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. La Mancomunitat s’haurà de coordinar amb Dipsalut per realitzar 

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

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
de finalista. 

Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de 
subvencions de la Diputaciño de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu . 

unitat ha de presentar, en el termini 
un compte justificatiu al registre d’entrada 

), que ha de contenir: 



 

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
dels justificants queda exclò
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de 
l’entitat on acrediti o faci constar  que no se’l pot deduir.

- Factures originals o fotocòpies compulsades 
referència en el paràgraf anterior. 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 
identificació de l’import i la seva procedència.

 
Es consideren despeses subvencionables
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagin meritat durant el termini previst 
en l’objecte del conveni, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de 
 
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà tots 
els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel pressupost 
del programa. 
 
S’haurà de justificar l’import
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. Si 
el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit 
íntegrament per la Mancomunitat la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i 
autoritzacions necessàries, si escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa a
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i 
amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents.
 
La Mancomunitat podrà demanar, abans que acabi el te
un termini màxim d’un mes per justificar la realització de l’activitat. Dipsalut atorgarà o 
desestimarà la sol·licitud, prèvia valoració de la petició.
 
Sisè. Comprovació Justificació
 
Dipsalut verificarà formalment 
beneficiari que dins del termini de quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
 
Setè Vigència . 
 
La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 31 de 
desembre de 2015, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions 
 
Vuitè. Causes de revocació.
 
El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits sobrevinguts durant 
el procediment. 
 
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
Conveni, l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 
material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.
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Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas 
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de 
l’entitat on acrediti o faci constar  que no se’l pot deduir. 
Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa 
referència en el paràgraf anterior.  
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 

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

La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà tots 
els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel pressupost 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. Si 
el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit 

per la Mancomunitat la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i 
autoritzacions necessàries, si escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa a
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i 
amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents.

La Mancomunitat podrà demanar, abans que acabi el termini de justificació, una pròrroga per 
un termini màxim d’un mes per justificar la realització de l’activitat. Dipsalut atorgarà o 
desestimarà la sol·licitud, prèvia valoració de la petició. 

Sisè. Comprovació Justificació  

Dipsalut verificarà formalment la documentació justificativa presentada i, si escau, requerirà al 
beneficiari que dins del termini de quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 

 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 31 de 
desembre de 2015, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

Vuitè. Causes de revocació.   

El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits sobrevinguts durant 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 

material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
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Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. L’ IVA 

s de la subvenció si el beneficiari se’l pot deduir. En cas 
contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de 

incorporades a la relació a la qual es fa 

El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb 

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

La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i aportarà tots 
els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel pressupost 

total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. Si 
el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit 

per la Mancomunitat la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i 
autoritzacions necessàries, si escau. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. No justificar l’activitat dins el termini i 
amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de les aportacions pendents. 

rmini de justificació, una pròrroga per 
un termini màxim d’un mes per justificar la realització de l’activitat. Dipsalut atorgarà o 

la documentació justificativa presentada i, si escau, requerirà al 
beneficiari que dins del termini de quinze dies hàbils esmeni els defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 31 de 
desembre de 2015, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

El president de Dipsalut serà l’òrgan competent per a resoldre els tràmits sobrevinguts durant 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 

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



 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligaci
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 
concedida. 
 
Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Novè. Protecció de dades
 
Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals 
per tercers de forma no autoritzada. 
 
Desè. Jurisdicció competent i resolució de conflict es
 
Aquest conveni té naturalesa 
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
 
Onzè. Règim jurídic.  
 
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el capítol
3/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic de les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya, de les normes bàsiques establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18.11
de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament, així com d’aquella normativa que el 
modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen per tripli
s’assenyalen. 
 
Girona,_______________________
 
Dipsalut 
 
Josep Corominas i Barnadas
President, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
 
Castelló d’Empúries,____________
 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
Roses i Baix Ter 
 
M. Assumpció Brossa i Gratacós
Presidenta 
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L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest conveni o que es 
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 

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

Novè. Protecció de dades  

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

Desè. Jurisdicció competent i resolució de conflict es  

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les 

litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i el capítol IX del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic de les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya, de les normes bàsiques establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament, així com d’aquella normativa que el 
modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.  

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

Girona,_______________________  

Josep Corominas i Barnadas  

Castelló d’Empúries,____________  

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària  de Servei de Control de Mosquits de la Badia de 

M. Assumpció Brossa i Gratacós 
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ons esmentades en aquest conveni o que es 
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 

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

Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
el desenvolupament de les 

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

administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les 

litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
IX del Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic de les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya, de les normes bàsiques establertes a la Llei 

.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament, així com d’aquella normativa que el 

cat, aquest Conveni en el lloc i la data que 

de Servei de Control de Mosquits de la Badia de 



 

8. 2015/2737 – Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la 
Diputació de Girona per al finançament de les subve ncions als Consells 
Comarcals de la demarcació per actuacions en matèri a de salut pública 
durant l’any 2015 (LE 2015/161)

 
El president explica als 
aquesta transferència, ja que el 
Dipsalut; en aquest sentit, explica 
a Diputació de Girona per 
actuacions en matèria de salut pública
resulta de la compensa
d’Acció Social 
 
El senyor Salellas pregunta sobre el destí final d’aquesta transferència, ja que a la 
proposta hi consta el concepte, entre d’altres, “tra
 
El gerent explica que Diputació 
fiançament per a les diverses actuacions amb els 
l’aportació de l’Organisme només es destina a accions en matèria de salut publica.
 
S’inicia un debat entre els 
convenis, justificació i pagament d
 
Finalitzen les intervencions.
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de febrer de 
convenis amb els Consells Comarcals de la demarcació per a la prestació de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmi
escolar per a l’any 2015, en virtut dels quals la Diputació es compromet a efectuar una 
aportació econòmica a cadascun dels Consells Comarcals per a col·laborar en el 
finançament dels àmbits assenyalats.
 
El pressupost d’ingressos de la Dipu
concepte 41002 “De Dipsalut per a projectes de salut pública” una aportació de 
l’organisme autònom Dipsalut, per import de 881.231,64 euros. Per la seva banda, 
Dipsalut preveu aquest mateix import en el se
pressupostària 1/3110/40002 “Conveni cooperació Diputació
 
En data 27 de novembre de 2015 (RE 15/4633), Dipsalut ha rebut el trasllat de la 
resolució de la Presidència de la Diputació de Girona 
finançament de les despeses compromeses per la Diputació a favor dels Consells 
Comarcals de la demarcació, juntament amb una còpia de tots els convenis signats 
amb els respectius Consells Comarcals.
 
A la vista d’aquests ant
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció 
del següent 
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Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la 
Diputació de Girona per al finançament de les subve ncions als Consells 
Comarcals de la demarcació per actuacions en matèri a de salut pública 
durant l’any 2015 (LE 2015/161)  

explica als assistents que aquest any serà l’últim en qu
aquesta transferència, ja que el servei d’Acció Social va ser inclòs a

; en aquest sentit, explica que cada any l’Organisme transfereix una quantitat 
a Diputació de Girona per tal que gestioni per mitjà dels Consells C
actuacions en matèria de salut pública: en concret, seran 800.000

compensació amb la transferència rebuda per la incorporació d

r Salellas pregunta sobre el destí final d’aquesta transferència, ja que a la 
proposta hi consta el concepte, entre d’altres, “transport escolar”. 

El gerent explica que Diputació de Girona signa els corresponents convenis de 
les diverses actuacions amb els Consells Comarcals, però 

rganisme només es destina a accions en matèria de salut publica.

S’inicia un debat entre els assistents, per tal d’aclarir conceptes inclosos en aquests 
convenis, justificació i pagament de les actuacions, condicions... 

Finalitzen les intervencions. 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de febrer de 2015, va aprovar els 
convenis amb els Consells Comarcals de la demarcació per a la prestació de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmi
escolar per a l’any 2015, en virtut dels quals la Diputació es compromet a efectuar una 
aportació econòmica a cadascun dels Consells Comarcals per a col·laborar en el 
finançament dels àmbits assenyalats. 

El pressupost d’ingressos de la Diputació de Girona per a l’exercici 2015 preveu en el 
concepte 41002 “De Dipsalut per a projectes de salut pública” una aportació de 
l’organisme autònom Dipsalut, per import de 881.231,64 euros. Per la seva banda, 
Dipsalut preveu aquest mateix import en el seu pressupost de despeses, en l’aplicació 
pressupostària 1/3110/40002 “Conveni cooperació Diputació-Consells Comarcals”.

En data 27 de novembre de 2015 (RE 15/4633), Dipsalut ha rebut el trasllat de la 
resolució de la Presidència de la Diputació de Girona per la qual se li sol·licita el 
finançament de les despeses compromeses per la Diputació a favor dels Consells 
Comarcals de la demarcació, juntament amb una còpia de tots els convenis signats 
amb els respectius Consells Comarcals. 

A la vista d’aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció 
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Proposta d’aprovació de la transferència de crèdit a la 
Diputació de Girona per al finançament de les subve ncions als Consells 
Comarcals de la demarcació per actuacions en matèri a de salut pública 

que aquest any serà l’últim en què s’efectuarà 
ocial va ser inclòs a l’estructura de 

rganisme transfereix una quantitat 
Comarcals diverses 

n concret, seran 800.000,00 €, import que 
amb la transferència rebuda per la incorporació del servei 

r Salellas pregunta sobre el destí final d’aquesta transferència, ja que a la 

signa els corresponents convenis de 
omarcals, però que 

rganisme només es destina a accions en matèria de salut publica. 

conceptes inclosos en aquests 

2015, va aprovar els 
convenis amb els Consells Comarcals de la demarcació per a la prestació de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per a 
actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport 
escolar per a l’any 2015, en virtut dels quals la Diputació es compromet a efectuar una 
aportació econòmica a cadascun dels Consells Comarcals per a col·laborar en el 

tació de Girona per a l’exercici 2015 preveu en el 
concepte 41002 “De Dipsalut per a projectes de salut pública” una aportació de 
l’organisme autònom Dipsalut, per import de 881.231,64 euros. Per la seva banda, 

u pressupost de despeses, en l’aplicació 
Consells Comarcals”. 

En data 27 de novembre de 2015 (RE 15/4633), Dipsalut ha rebut el trasllat de la 
per la qual se li sol·licita el 

finançament de les despeses compromeses per la Diputació a favor dels Consells 
Comarcals de la demarcació, juntament amb una còpia de tots els convenis signats 

ecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció 



 

ACORD 
 
Primer. Autoritzar la transferència de crèdits a la Diputació de Girona per la quantitat 
de vuit-cents vuitanta-un mil dos
(881.231,64 €), amb c
cooperació Diputació-Consells Comarcals 
 
Segon. La Diputació de Girona comprovarà el compliment, la realització i l’efectivitat 
de les condicions o requisits determinats per a l’atorgament de les subvencions 
mitjançant la memòria de les actuacions realitzades i el certificat acreditatiu de les 
despeses, del qual en traslladarà una còpia a Dipsalut.
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
 
 
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la 
 
No hi ha cap assumpte per tractar.

 
 

10. Torn obert de paraules
 
El president fa ús de la paraula per informar 
Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, doctora
Canal, i el cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut
Batlle i Amat, van assistir a un congrés de salut publica celebrat a Colòmbia, 
qual van ser convidats per membres de l’Organització Mundial de la Salut 
presentar el projecte “Salut i Crisi
aquest sentit, el president vol manifestar
internacional de la tasca que està portant a terme l’
 
El gerent afegeix que un dels object
col·laborador de l’OMS i 
representants per mostrar
procediment per a esdevenir
 
Tots els assistents es feliciten per aquesta notícia.
 
La senyora Cantenys pregunta sobre l’empresa que s’encarrega del manteniment dels 
parcs de salut. 
 
El president respon que els parcs urbans de salut són propietat dels ajuntaments i 
que, per tant, les reparacions i 
locals. 
 
La senyora Cantenys aclareix
deteriorats. 
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Autoritzar la transferència de crèdits a la Diputació de Girona per la quantitat 
un mil dos-cents trenta-un euros amb seixanta

€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/40002 
Consells Comarcals del pressupost de Dipsalut per al 2015.

La Diputació de Girona comprovarà el compliment, la realització i l’efectivitat 
de les condicions o requisits determinats per a l’atorgament de les subvencions 

ia de les actuacions realitzades i el certificat acreditatiu de les 
despeses, del qual en traslladarà una còpia a Dipsalut. 

Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la 

No hi ha cap assumpte per tractar. 

Torn obert de paraules  

El president fa ús de la paraula per informar els assistents que la directora de la 
Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, doctora

rea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut
Batlle i Amat, van assistir a un congrés de salut publica celebrat a Colòmbia, 

van ser convidats per membres de l’Organització Mundial de la Salut 
Salut i Crisi” de Dipsalut a la seu de l’OMS a 

aquest sentit, el president vol manifestar la seva satisfacció pel reconeixement
la tasca que està portant a terme l’Organisme. 

El gerent afegeix que un dels objectius de l’Organisme és ser nomenat centre 
OMS i que es va concertar una visita per part d’un dels seus 

representants per mostrar-li les actuacions que porta a terme l’ens i iniciar el 
procediment per a esdevenir-hi centre col·laborador. 

es feliciten per aquesta notícia. 

ra Cantenys pregunta sobre l’empresa que s’encarrega del manteniment dels 

respon que els parcs urbans de salut són propietat dels ajuntaments i 
les reparacions i el manteniment són competència de les corporacions 

aclareix que és un tema més concret de reposició de materials 
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Autoritzar la transferència de crèdits a la Diputació de Girona per la quantitat 
un euros amb seixanta-quatre cèntims 

àrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/40002 – Conveni 
del pressupost de Dipsalut per al 2015. 

La Diputació de Girona comprovarà el compliment, la realització i l’efectivitat 
de les condicions o requisits determinats per a l’atorgament de les subvencions 

ia de les actuacions realitzades i el certificat acreditatiu de les 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria 

que la directora de la 
Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, doctora Dolors Juvinyà i 

de Dipsalut, senyor Pau 
Batlle i Amat, van assistir a un congrés de salut publica celebrat a Colòmbia, durant el 

van ser convidats per membres de l’Organització Mundial de la Salut – OMS a 
l’OMS a Nova York. En 

la seva satisfacció pel reconeixement 

rganisme és ser nomenat centre 
es va concertar una visita per part d’un dels seus 

li les actuacions que porta a terme l’ens i iniciar el 

ra Cantenys pregunta sobre l’empresa que s’encarrega del manteniment dels 

respon que els parcs urbans de salut són propietat dels ajuntaments i 
manteniment són competència de les corporacions 

que és un tema més concret de reposició de materials 



 

El gerent informa que, en aquest sentit,
elements que integren els parcs urbans i que a partir del l’any vinent, 
procediment electrònic, es posaran a disposició dels ajuntaments.
 
 
No hi ha més intervencions.
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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, en aquest sentit, s’està tramitant una compra conjunta del
elements que integren els parcs urbans i que a partir del l’any vinent, 
procediment electrònic, es posaran a disposició dels ajuntaments.  

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

Acta reunió CR – Pàg. 31 

s’està tramitant una compra conjunta dels 
elements que integren els parcs urbans i que a partir del l’any vinent, per mitjà d’un 

 

aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  


