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Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del
2016/131). Girona. Membres del Consell Rector. 
 
 
Núm. sessió:  2016/05
Caràcter:  Ordinària
Data: 3 de mai
Horari:  De les 13
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Josep Ma. Rufí i Pagès
 

• Vocals : 
Josep Companys
Lluís Costabella i Portella
Albert Gómez i Casas
Albert Piñeira i Brosel
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• 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
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de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del  3 de maig
Girona. Membres del Consell Rector.  

5 
rdinària 

aig de 2016 
13:00 a les 14:15 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 

Josep Companys i Güell (**) 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Gómez i Casas 
Albert Piñeira i Brosel 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Jordi Brunet i Badosa 

Jordi Batllori i Nouvilas 

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

M. Teresa Villar i Roda 
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e maig  de 2016 (LE  



 

També hi assisteixen, convidats per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi, 
assessora, i el senyor F. Xavier del Acebo i Peña, cap de l’Àrea de Protecció de la 
Salut de Dipsalut. 
 
Han excusat la seva absència la sen
Marta Felip i Torres, vocal, i la senyora 
 

(*) El senyor Santamaria
tractar el punt 11è. 
(**) El senyor Companys, vocal,
l’ordre del dia. 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/4, del dia 

5 d’abril de 2016 
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerènc
4. Donar compte dels decrets signats per la Presidència 
5. 2016/1429 - Proposta de retiment i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 

2015 de (Dipsalut)  
6. 2016/1428 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació 

de l’expedient de su
7. 2015/1427 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació 

de l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE 1/2016
8. 2016/689 - Proposta de resolució del programa Pt08 de suport econòmic per a 

les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per 
a l’any 2016 

9. 2016/1070 - Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència pel  
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Giro

10. 2016/1067 - Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència pe
al projecte de seguiment i control del mosquit tigre

11. 2016/1092 - Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrència per al 
projecte d’investigació partic

12. 2015/1116 - Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència per 
a la promoció de la recerca de professionals assistencials

13. 2016/1127 - Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
per al suport a la publicació d’un 

14. 2015/874 - Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte 
“Somriures a l’hospital” per a l’anualitat 2016

15. Altres assumptes arribats amb po
16. Torn obert de paraules
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També hi assisteixen, convidats per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi, 
assessora, i el senyor F. Xavier del Acebo i Peña, cap de l’Àrea de Protecció de la 

Han excusat la seva absència la senyora Consol Cantenys i Arbolí, vocal, la senyora 
, vocal, i la senyora Gisela Saladich i Parés, vocal.

(*) El senyor Santamaria, vicepresident primer, surt de la reunió quan s’acaba de 
 de l’ordre del dia. 

Companys, vocal, surt de la reunió abans d’iniciar

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/4, del dia 

Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels decrets signats per la Presidència  

Proposta de retiment i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 
 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació 
de l’expedient de suplement de crèdit DI 1SC 1/2016 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de l’aprovació 
de l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE 1/2016 

Proposta de resolució del programa Pt08 de suport econòmic per a 
de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència pel  
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència pe
l projecte de seguiment i control del mosquit tigre  

Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrència per al 
projecte d’investigació participativa 2016 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència per 
a la promoció de la recerca de professionals assistencials 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
per al suport a la publicació d’un suplement setmanal de salut 

Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte 
“Somriures a l’hospital” per a l’anualitat 2016  
Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
Torn obert de paraules 
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També hi assisteixen, convidats per la Presidència, la senyora Àfrica Masó i Sumsi, 
assessora, i el senyor F. Xavier del Acebo i Peña, cap de l’Àrea de Protecció de la 

, vocal, la senyora 
, vocal. 

surt de la reunió quan s’acaba de 

abans d’iniciar el punt 3r. de 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2016/4, del dia 

Proposta de retiment i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 

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

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

Proposta de resolució del programa Pt08 de suport econòmic per a 
de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges per 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència pel  
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència per 

Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrència per al 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concurrència per 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 

Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Pallassos Xaropclown per al finançament del projecte 

sterioritat a la tramesa de la convocatòria 



 

Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/

dia 5 d’abril de 2016
 
S’aprova per unanimitat l
sessió ordinària número 201

 
2. Informació de la Presidència
 
El president proposa alterar l’ordre del dia per tal de tractar primer els punts 8, 9 i 10. 
En aquest sentit, cedeix la
Protecció de la Salut de Dipsalut, que explica als assistents quins sóns els projectes 
en l’àmbit de la protecció de la salut en què Dipsalut està col·laborant amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntà
Badia de Roses i el Baix Ter.
 
Posteriorment, el president pren la paraula i ofereix als assistents informació relativa 
al Pla Estratègic de Subvencions aprovat per al 2016: t
del Pla Estratègic per 
finalitzat la reunió del Consell Rector, amb totes les subvencions excloses de 
concurrència aprovades fins a data 3 de maig, s’han concedit 578.405,88 
representen un 15,2% del 
de la Mancomunitat, esmentats anteriorment, finançats per Dipsalut amb un total de 
179.458,88 €, que formen part de l’execució del Cat
refereixen als programes 
presència del mosquit tigre 
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà
resta la quantitat de 398.947
 
Un cop oferta aquesta informació, e
l’ordre del dia. 
 
8. 2016/689 - Proposta de resolució del programa Pt08 de suport e conòmic per 

a les actuacions de seguretat, vigil
platges per a l’any 2016

 
El Consell Rector de Dipsalut,en la sessió ordinària número 2016/03, que ha tingut 
lloc el 8 de març de 2016 (BOP núm. 51, de 15 de març de 2016) va aprovar les 
bases específiques i la convocatò
que regulen les subvencions destinades als Ajuntaments de la demarcació de Girona 
per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, dins el programa de suport econ
Dipsalut. 
 
Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
Consell Rector aprova, 
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Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/
de 2016 

per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l
número 2016/4, que va tenir lloc el dia 5 d’abril de 2016

Informació de la Presidència  

El president proposa alterar l’ordre del dia per tal de tractar primer els punts 8, 9 i 10. 
En aquest sentit, cedeix la paraula al senyor Xavier del Acebo, cap de l’Àrea de 

ó de la Salut de Dipsalut, que explica als assistents quins sóns els projectes 
en l’àmbit de la protecció de la salut en què Dipsalut està col·laborant amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter. 

Posteriorment, el president pren la paraula i ofereix als assistents informació relativa 
al Pla Estratègic de Subvencions aprovat per al 2016: totes les línies de subvencions 

stratègic per l’any sumen la quantitat de 3.791.000,00
finalitzat la reunió del Consell Rector, amb totes les subvencions excloses de 
concurrència aprovades fins a data 3 de maig, s’han concedit 578.405,88 

un 15,2% del total pressupostat. Si del total es descompten el projectes 
de la Mancomunitat, esmentats anteriorment, finançats per Dipsalut amb un total de 

€, que formen part de l’execució del Catàleg de Serveis, atès que es 
refereixen als programes Pt11, de suport a la gestió dels riscos derivats de la 
presència del mosquit tigre (Aedes albopictus), i Pt12, de control i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà

398.947,00 €, que representa un 10,5% del total pressupostat.

Un cop oferta aquesta informació, es tracten a continuació els punts 8, 9 i 10 de 

Proposta de resolució del programa Pt08 de suport e conòmic per 
a les actuacions de seguretat, vigil ància, salvament i socorrisme a les 
platges per a l’any 2016  

El Consell Rector de Dipsalut,en la sessió ordinària número 2016/03, que ha tingut 
lloc el 8 de març de 2016 (BOP núm. 51, de 15 de març de 2016) va aprovar les 
bases específiques i la convocatòria pública (BOP núm. 56. de 22 de març de 2016) 
que regulen les subvencions destinades als Ajuntaments de la demarcació de Girona 
per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, dins el programa de suport econòmic Pt08 del Catàleg de Serveis de 

Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut
, per unanimitat, l’adopció del següent 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2016/ 4, del 

s assistents, de l’acta de la 
de 2016. 

El president proposa alterar l’ordre del dia per tal de tractar primer els punts 8, 9 i 10. 
paraula al senyor Xavier del Acebo, cap de l’Àrea de 

ó de la Salut de Dipsalut, que explica als assistents quins sóns els projectes 
en l’àmbit de la protecció de la salut en què Dipsalut està col·laborant amb la 

ria del Servei de Control de Mosquits de la 

Posteriorment, el president pren la paraula i ofereix als assistents informació relativa 
otes les línies de subvencions 

,00 €. Un cop hagi 
finalitzat la reunió del Consell Rector, amb totes les subvencions excloses de 
concurrència aprovades fins a data 3 de maig, s’han concedit 578.405,88 €, que 

pressupostat. Si del total es descompten el projectes 
de la Mancomunitat, esmentats anteriorment, finançats per Dipsalut amb un total de 

àleg de Serveis, atès que es 
suport a la gestió dels riscos derivats de la 

de control i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, 

del total pressupostat. 

s tracten a continuació els punts 8, 9 i 10 de 

Proposta de resolució del programa Pt08 de suport e conòmic per 
ància, salvament i socorrisme a les 

El Consell Rector de Dipsalut,en la sessió ordinària número 2016/03, que ha tingut 
lloc el 8 de març de 2016 (BOP núm. 51, de 15 de març de 2016) va aprovar les 

ria pública (BOP núm. 56. de 22 de març de 2016) 
que regulen les subvencions destinades als Ajuntaments de la demarcació de Girona 
per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 

òmic Pt08 del Catàleg de Serveis de 

Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el 



 

ACORD 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 
i quan hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí, que es meritin durant l’any 2016.
 
Segon. Comprometre la despesa d’import de 3
màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 5/3110/46201 
Programa de salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016.
 
Tercer. Comunicar als beneficiaris que si en el termini d’un mes no 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Quart.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigen
de Girona i a la seva justificació mitjançant el Compte justificatiu aprovat en les bases 
reguladores del programa Pt08, que ha d’incloure el quadre resum de l’activitat del 
servei de salvament i socorrism
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, am
pot accedir al compte justificatiu normalitzat de Dipsalut a web de corporatiu 
(www.dipsalut.cat). Alhora, caldrà presentar la memòria valorativa de l’activitat, 
d’acord amb el contingut descrit a l’annex A de les bases especifiques reguladores de 
la subvenció. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital PDF.
 
Cinquè. Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 
de 2016. 
 
Setè.  Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut. 
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Concedir als beneficiaris que consten a l’annex 1 els ajuts econòmics, sempre 
i quan hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí, que es meritin durant l’any 2016.

Comprometre la despesa d’import de 376.000,00 euros amb càrrec als crèdits 
màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 5/3110/46201 
Programa de salvament i socorrisme a les platges per a l’any 2016.

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

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el Compte justificatiu aprovat en les bases 
reguladores del programa Pt08, que ha d’incloure el quadre resum de l’activitat del 
servei de salvament i socorrisme a les platges del municipi, 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. Es 
pot accedir al compte justificatiu normalitzat de Dipsalut a web de corporatiu 

). Alhora, caldrà presentar la memòria valorativa de l’activitat, 
d’acord amb el contingut descrit a l’annex A de les bases especifiques reguladores de 
la subvenció. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital PDF.

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

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents a través del tauler d’anuncis (e-tauler) ubicat a la seu 
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1 els ajuts econòmics, sempre 
i quan hagin realitzat o tinguin previst realitzar actuacions sobre seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí, que es meritin durant l’any 2016. 

76.000,00 euros amb càrrec als crèdits 
màxims autoritzats a la convocatòria i a l’aplicació pressupostària 5/3110/46201 

 

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

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

de Girona i a la seva justificació mitjançant el Compte justificatiu aprovat en les bases 
reguladores del programa Pt08, que ha d’incloure el quadre resum de l’activitat del 

e a les platges del municipi, 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 

b identificació de l’import i la seva procedència. Es 
pot accedir al compte justificatiu normalitzat de Dipsalut a web de corporatiu 

). Alhora, caldrà presentar la memòria valorativa de l’activitat, 
d’acord amb el contingut descrit a l’annex A de les bases especifiques reguladores de 
la subvenció. El contingut íntegre de la memòria es presentarà en format digital PDF. 

Fixar que la justificació de les despeses, objecte de la subvenció, s’haurà 
d’efectuar un cop el beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 26 d’octubre 

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



 

Annex 8.1 
 

Núm. exp.  Entitat CIF Objecte  

2016/1252 Ajuntament de Begur P1701400B Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les 

2016/1256 Ajuntament de 
Blanes P1702600F Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1258 
Ajuntament de 
Cadaqués P1703500G 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme 

2016/1251 Ajuntament de 
Calonge 

P1703800A Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges

2016/1167 Ajuntament de 
Castelló d'Empúries 

P1705200B Seguretat, vigilància, salva
socorrisme a les platges

2016/1168 Ajuntament de 
Castell-Platja d'Aro P1705300J Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1250 Ajuntament de 
Colera P1705900G Segureta

socorrisme a les platges

2016/1153 Ajuntament de 
l'Escala P1706800H Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1254 Ajuntament de 
Llançà P1709900C Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1182 Ajuntament de Lloret 
de Mar P1710200E Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1248 Ajuntament de 
Palafrugell P1712400I Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1181 Ajuntament de 
Palamós P1712500F Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1180 Ajuntament de Pals P1713200B Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges
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 Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 65.824,00 8.370,43 12,72% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 178.000,00 26.180,41 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 35.566,64 4.000,00 11,25% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 

181.000,00 26.621,66 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 

138.343,33 20.347,67 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 253.902,90 37.344,28 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 17.801,11 2.314,14 13,00% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 162.690,00 20.937,53 12,87% 

guretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 61.710,00 8.320,00 13,48% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 363.000,00 53.390,39 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 117.500,00 14.041,64 11,95% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 141.500,00 19.077,63 13,48% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 64.986,00 9.558,20 14,71% 
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% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 
Expedient  Entitat CIF Objecte  

2016/1718 
Ajuntament de 
Portbou P1714700J 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges

2016/952 Ajuntament de 
Roses 

P1716100A Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges

2016/1183 Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols P1717000B Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

16/1665 Ajuntament de Sant 
Pere Pescador P1718700F Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1166 Ajuntament de 
Torroella de Montgrí P1721200B Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

2016/1253 Ajuntament de Tossa 
de Mar P1721500E Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les pl

2016/1255 Ajuntament d'El Port 
de la Selva P1714900F Seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges

   
 

Núm. exp. 2016/1439 – Secretaria

 Base 
subvencionable  

Import 
concedit 

% atorgat/base 
subvencionable

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 1.500,00 157,50 10,50% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 

294.030,00 40.092,85 13,64% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 84.426,25 12.417,49 14,71% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 136.464,81 15.262,62 11,18% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 183.500,00 28.113,91 15,32% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 140.000,00 21.449,31 15,32% 

Seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges 56.773,30 8.002,34 14,10% 

 2.678.518,34 376.000,00 14,04% 

Secretaria – Acta CR – Pàg. 6 

% atorgat/base 
subvencionable  

Conceptes no 
subvencionables  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 2016/1070 - Proposta de concessió de
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a 
les comarques del Gironès i el Baix Empordà
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat) ha presentat una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al programa control i 
gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el 
Baix Empordà (RE 2016/1598, de 17 de març).
 
Dipsalut i la Mancomunitat l’any 2015,  ja van signar un conveni  per al finançament de 
les actuacions de control de riscos derivats de la presència de simúlids a les 
comarques gironines.  
 
És voluntat de Dipsalut seguir col·labora
d’aquest programa, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 
plagues. 
 
En virtut d’aquests antecedents, 
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Atesos aquests antecedents i les competèn
Dipsalut li atribueix, e
abstenció, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text del 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 , amb CIF P1700024A,
l’execució del programa  control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids 
a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, per un import de vuitanta tres mil cinc 
cents noranta quatre euros amb vint
100,00 % del pressupost presentat (83.594,22 
 
Segon Autoritzar i comprometre la despesa de vuitan
quatre euros amb vint
pressupostària 5/3110/46300 
pressupost ordinari d’enguany.
 
Tercer. Fixar el dia 4 de novembre de 201
subvenció concedida.  
 
Quart. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 50% de la subvenció, 
prèvia petició per escrit 
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Proposta de concessió de  subvenció exclosa de concurrència pel  
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a 
les comarques del Gironès i el Baix Empordà  

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

sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al programa control i 
gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el 

6/1598, de 17 de març). 

Dipsalut i la Mancomunitat l’any 2015,  ja van signar un conveni  per al finançament de 
les actuacions de control de riscos derivats de la presència de simúlids a les 

 

És voluntat de Dipsalut seguir col·laborant en aquestes actuacions, atès que, per mitjà 
d’aquest programa, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 

En virtut d’aquests antecedents, vist l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de 
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

Atesos aquests antecedents i les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
el Consell Rector aprova, amb vuit vots favorables i una 

abstenció, l’adopció del següent 

el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat 
ipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

P1700024A, que consta en l’annex 1 d’aquest acord , per a 
l’execució del programa  control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids 

del Gironès i el Baix Empordà, per un import de vuitanta tres mil cinc 
cents noranta quatre euros amb vint-i-dos cèntims (83.594,22 €)  que representa un 
100,00 % del pressupost presentat (83.594,22 €)  

Autoritzar i comprometre la despesa de vuitanta tres mil cinc
quatre euros amb vint-i-dos cèntims (83.594,22 €) i amb c
pressupostària 5/3110/46300 Programa de foment Mancomunitats Protecció
pressupost ordinari d’enguany. 

4 de novembre de 201 6 com a data límit de justificació de la 
 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 50% de la subvenció, 
prèvia petició per escrit a Dipsalut que haurà de ser aprovada per la presidència.
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subvenció exclosa de concurrència pel  
programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a 

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

sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al programa control i 
gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el 

Dipsalut i la Mancomunitat l’any 2015,  ja van signar un conveni  per al finançament de 
les actuacions de control de riscos derivats de la presència de simúlids a les 

nt en aquestes actuacions, atès que, per mitjà 
d’aquest programa, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 

vist l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de 
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 

cies que l’article 10 dels Estatuts de 
amb vuit vots favorables i una 

el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat 
ipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 

que consta en l’annex 1 d’aquest acord , per a 
l’execució del programa  control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids 

del Gironès i el Baix Empordà, per un import de vuitanta tres mil cinc 
€)  que representa un 

ta tres mil cinc-cents noranta 
€) i amb càrrec a l’aplicació 

Programa de foment Mancomunitats Protecció del 

com a data límit de justificació de la 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 50% de la subvenció, 

a Dipsalut que haurà de ser aprovada per la presidència. 



 

La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomunitat accepta automàticament la 
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 
especial, el sotmetimen
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Cinquè. 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. Així mateix es faculta al vicepresident primer per 
resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Sisè. Comunicar aquest acord a 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.
 
Annex 9.1 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I LA MANCOM UNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA
BADIA DE ROSES I BAIX TER PER AL PROGRAMA DE CONTRO L I GESTIÓ DE RISCOS 
DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES COMARQUE S DEL GIRONÈS I EL 
BAIX EMPORDÀ  
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Públi
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 3 de maig de 2016, i assistit 
pel secretari de Dipsalut, sen
 
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 

 
1. 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 genè
mosca negra. El control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de 
les seves larves. 

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

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

 
3. Que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’ara en 

endavant Dipsalut, en funció de les seves competències regul
seus estatuts de 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 subj
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La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomunitat accepta automàticament la 
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 
especial, el sotmetiment al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document 
r a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació 

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

aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 

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 DE CONTRO L I GESTIÓ DE RISCOS 
DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES COMARQUE S DEL GIRONÈS I EL 

l’Organisme Autònom de Salut Públi ca de la Diputació 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 3 de maig de 2016, 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 40.424011Q. 

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 genè
mosca negra. El control es realitza bàsicament en la limitació del desenvolupament de 

 

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, d’ara 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 presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents:
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La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomunitat accepta automàticament la 
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 

t al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Facultar el president per a la signatura del conveni i de qualsevol document 
r a l’efectivitat d’aquest acord i, en especial, per a la modificació 

dels elements no substancials. Així mateix es faculta al vicepresident primer per 

comunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Departament de Salut de 

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

BADIA DE ROSES I BAIX TER PER AL PROGRAMA DE CONTRO L I GESTIÓ DE RISCOS 
DERIVATS DE LA PRESENCIA DE SIMÚLIDS A LES COMARQUE S DEL GIRONÈS I EL 

ca de la Diputació 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 3 de maig de 2016, i assistit 

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 

Que el projecte té com a objectiu realitzar un seguiment i control dels simúlids en una 
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, d’ara en 
ades a l’article 5 dels 

seus estatuts de 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 

ecció 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 Intermunicipal Voluntària 
de Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per a l’any 2016.
 
Segon. Import de la subvenció.
 
El programa té un pressupost de vuitanta
dos cèntims (83.594,22 euros) per l’any 2016, de conformitat amb la documentació aportada 
per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1598). Dipsalut es compromet a col·laborar 
econòmicament amb la Mancomunitat perquè p
mitjançant un aportació econòmica de vuitanta
vint-i-dos cèntims  (83.594,22 euros) , que representa un finançament del 100,00% de 
l’activitat realitzada. 
 
Tercer. Aplicac ió 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 
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 inf
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 pèrdu
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 
relació amb la pròpia aportació, s’hague
 
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 de finalista.
 
Condicionar el lliurament de
subvencions de la Diputació 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 
màxim que s’estableix el 4 de novembre de 2016 
de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (
 

- Una memòria justificativa del proj
- 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
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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 

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 2016.

Segon. Import de la subvenció.  

El programa té un pressupost de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint
dos cèntims (83.594,22 euros) per l’any 2016, de conformitat amb la documentació aportada 
per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1598). Dipsalut es compromet a col·laborar 
econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els objectius del Conveni 
mitjançant un aportació econòmica de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta

dos cèntims  (83.594,22 euros) , que representa un finançament del 100,00% de 

ió pressupostària  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció, del pressupost de Dipsalut per al 2016.

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.

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.  

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

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 Diputació 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 4 de novembre de 2016 un compte justificatiu al registre d’entrada 

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

Una memòria justificativa del projecte. 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari se’l pot
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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 

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 2016. 

quatre euros amb vint-i-
dos cèntims (83.594,22 euros) per l’any 2016, de conformitat amb la documentació aportada 
per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1598). Dipsalut es compromet a col·laborar 

ugui acomplir els objectius del Conveni 
cents noranta-quatre euros amb 

dos cèntims  (83.594,22 euros) , que representa un finançament del 100,00% de 

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 – 
, del pressupost de Dipsalut per al 2016. 

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. 

ormatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. La Mancomunitat s’haurà de coordinar amb Dipsalut per realitzar 

a 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 l’activitat ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de 
subvencions de la Diputació 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 
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. L’ IVA 
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
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. És inadmissible cap canvi de 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 total de l
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 Man
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.
 
Sisè. Pròrroga  
 
Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
abans de la finalització del ter
concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Setè. 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 
General de Subvencions,
li revocarà la subvenció. 
 
Vuitè. Acompliment  
 
Dipsalut es reserva la facultat de veri
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Novè. Protecció de dades
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aques
es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions.
 

2016_1439_A0101 – Secretaria – Acta

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 

erència 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
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. És inadmissible cap canvi de destinació. 

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 
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 acreditada 
igui 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.

Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini de justificació 
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de pròrroga s’entendrà 
concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 

Diputació de Girona. 

Setè. 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 

mpliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 
General de Subvencions, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se 

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  

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aques
es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions. 
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contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, però caldrà presentar una declaració de 

Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa 

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

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 

stinació.  

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 

a 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 

comunitat 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 
igui 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. 

beneficiari, una pròrroga del termini de justificació 
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.  

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho formalment 
mini concedit a l’efecte. La petició de pròrroga s’entendrà 

concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 

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 

mpliï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 
amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se 

ficar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aquest Conveni, 
es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 



 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari.  
 
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en relació 
amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de p
dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació 
amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa r
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. Llei de Tran sparència
 
El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 
10.000 euros està obligat a comunicar a
seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 
19/2014( si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 
s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 
comunicació a Dipsalut. 
 
Onzè Principis ètics  
 
Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 

públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportamen
establertes pel codi de conducta.

e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.

f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qua
arbitrarietat en la presa de decisions.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 
dirigeixen. 

h) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabil
compliment dels drets dels usuaris.

i) La bona fe. 
j) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 

càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
k) Mantenir la deguda reserva respecte dels 

de les seves competències.
 

2016_1439_A0101 – Secretaria – Acta

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
t un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà 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 la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació 
amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 

Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa r
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.  

sparència  

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 
10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels 
seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el 
beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 

t privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 

onat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han 
de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportamen
establertes pel codi de conducta. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabil
compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 
càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici 
de les seves competències. 
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
t un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en relació 
ercebre, amb la reserva del 

dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació 

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 

de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 

nformació relativa a les retribucions dels 
les públiques. No obstant, si el 

beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 
t privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 

euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 

onat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
a la informació pública i bon govern, han 

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportament 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

lsevol mena de discriminació i 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 

fets o informacions coneguts per raó de l’exercici 



 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Ge
subvencions. 
 
Dotzè. Vigència . 
 
La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins 
novembre de 2016 , sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions
 
Tretzè. Causes de revocació/extinció.
 
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.
 
L’incompliment de qualsevol de l
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 
concedida. 
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Catorzè. Jurisdicció competent i resolució de confl ictes
 
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 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment
 
Setzè. Règim jurídic.  
 
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procedime
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i 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, d
Reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella 
normativa que el modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació. 
 
I en prova de conformitat, les
s’assenyalen. 
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L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Ge

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

nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

Tretzè. Causes de revocació/extinció.   

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
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. 

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 

Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar

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

Catorzè. Jurisdicció competent i resolució de confl ictes   

alesa 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 

tions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i 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, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 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 

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 12 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins el 4 de 
, 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 
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 

es obligacions esmentades en aquest conveni o que es 
derivin de la normativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 

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

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

alesa 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 

tions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment 

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
nt administratiu comú i de la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i de 
les normes bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 

e 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu 
Reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella 
normativa que el modifiqui o complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.  

parts signen per triplicat, aquest Conveni en el lloc i la data que 



 

 
Girona,_______________________
 
Dipsalut 
 
 
 
Josep Corominas i Barnadas
President, p.d. 
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
 
 
 
 
 
 
10. 2016/1067 - Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 
pel projecte de seguiment i control del m
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat) ha presentat una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte de seguiment 
control del mosquit tigre en l’àmbit del control de la seva població de manera que es 
dificulti la seva propagació entre la ciutadania de les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà (RE 2016/1597, de 17 de març).
 
És voluntat de Dipsalut de col·laborar e
d’aquest projecte, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 
plagues. 
 
En virtut d’aquests antecedents, vist
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Atesos aquests antecedents i les competències
Dipsalut li atribueix, e
abstenció, l’adopció del següent acord
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la 
Mancomunitat Intermun
Badia de Roses i el Baix Ter , amb CIF 
d’aquest acord , per a l’execució del 
tigre, per un import de noranta  cinc mil v
seixanta-sis cèntims (95.864,66 
presentat (95.864,66 €) .
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Girona,_______________________  

Josep Corominas i Barnadas  

Castelló d’Empúries,____________
 
Mancomuni tat Intermunicipal Voluntària 
de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter
 
M. Assumpció Brossa i Gratacós
Presidenta 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 
pel projecte de seguiment i control del m osquit tigre 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat) ha presentat una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte de seguiment 
control del mosquit tigre en l’àmbit del control de la seva població de manera que es 
dificulti la seva propagació entre la ciutadania de les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà (RE 2016/1597, de 17 de març). 

És voluntat de Dipsalut de col·laborar en aquestes actuacions, atès que, per mitjà 
d’aquest projecte, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 

En virtut d’aquests antecedents, vist l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de 
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

Atesos aquests antecedents i les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
li atribueix, el Consell Rector aprova, amb vuit vots favorables i una 

l’adopció del següent acord 

el text del 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 , amb CIF P1700024A, que consta en l’annex 1 
d’aquest acord , per a l’execució del projecte de seguiment i control del mosquit 

, per un import de noranta  cinc mil vuit cents seixanta quatre euros amb 
ms (95.864,66 €)  que representa un 100,00 % del pressupost 

€) . 
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Castelló d’Empúries,____________  

tat Intermunicipal Voluntària 
de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter  

M. Assumpció Brossa i Gratacós 

Proposta de concessió de subvenció exclosa de concu rrència 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (en endavant, la Mancomunitat) ha presentat una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública pel projecte de seguiment i 
control del mosquit tigre en l’àmbit del control de la seva població de manera que es 
dificulti la seva propagació entre la ciutadania de les comarques del Gironès i el Baix 

n aquestes actuacions, atès que, per mitjà 
d’aquest projecte, la Mancomunitat dóna resposta a bona part de les competències 
municipals en relació a la gestió dels riscos per a la salut pública derivats de les 

l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Protecció de 
la Salut de Dipsalut, de 17 de març de 2016, i d’acord els supòsits  que preveu l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 

que l’article 10 dels Estatuts de 
amb vuit vots favorables i una 

el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la 
icipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 

que consta en l’annex 1 
projecte de seguiment i control del mosquit 

uit cents seixanta quatre euros amb 
€)  que representa un 100,00 % del pressupost 



 

  
Segon Autoritzar i comprometre la despesa de noranta  cinc mil vuit cents seixanta 
quatre euros amb seixanta
pressupostària 5/3110/46300 
pressupost ordinari d’enguany.
 
Tercer. Fixar el dia 4 de novembre de 2016
subvenció concedida.  
 
Quart. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal V
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 70% de la subvenció, 
prèvia petició per escrit a Dipsalut que haurà de ser aprovada per la Presidència.
 
La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomuni
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 
especial, el sotmetiment al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
 
Cinquè. 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. Així mateix e
resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció.
 
Sisè. Comunicar aquest acord a 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Depart
la Generalitat de Catalunya.
 
Annex 10.1 
 
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 DE CONTRO L I SEGUIMENT DE LA 
PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputaci ó de Girona
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 3 de maig de 2016, i assistit 
pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra part, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de  Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i Baix T
senyora M. Assumpció Brossa i Gratacós, amb DNI 
 
MANIFESTEN 

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

Badia de Roses i Baix Ter, en endavant
formació entre la població que són necessàries i efectives per evitar, disminuir la 
presència i el perill de transmissió de malalties a través del mosquit tigre.
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Autoritzar i comprometre la despesa de noranta  cinc mil vuit cents seixanta 
quatre euros amb seixanta-sis cèntims (95.864,66 €) i amb càrrec a l’aplicació 

postària 5/3110/46300 Programa de foment Mancomunitats Protecció
pressupost ordinari d’enguany. 

4 de novembre de 2016  com a data límit de justificació de la 
 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 70% de la subvenció, 
prèvia petició per escrit a Dipsalut que haurà de ser aprovada per la Presidència.

La sol·licitud de la bestreta implicarà que la Mancomunitat accepta automàticament la 
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 
especial, el sotmetiment al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

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. Així mateix es faculta al vicepresident primer per 
resoldre qualsevol incidència en la justificació de la subvenció. 

aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Depart
la Generalitat de Catalunya. 

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 DE CONTRO L I SEGUIMENT DE LA 

RESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)   

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

ts que li atorga l’acord de Consell Rector de 3 de maig de 2016, 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 T er, amb CIF P1700024A representada per la seva presidenta, 
senyora M. Assumpció Brossa i Gratacós, amb DNI 40.424011Q. 

Que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, en endavant Mancomunitat, realitza accions de promoció i 
formació entre la població que són necessàries i efectives per evitar, disminuir la 
presència i el perill de transmissió de malalties a través del mosquit tigre.
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Autoritzar i comprometre la despesa de noranta  cinc mil vuit cents seixanta 
àrrec a l’aplicació 

Programa de foment Mancomunitats Protecció del 

com a data límit de justificació de la 

oluntària de Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter una bestreta del 70% de la subvenció, 
prèvia petició per escrit a Dipsalut que haurà de ser aprovada per la Presidència. 

tat accepta automàticament la 
subvenció i les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació, i en 
especial, el sotmetiment al que en matèria de transparència, estableix la Llei 19/2014, 

informació pública i bon govern.  

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 

s faculta al vicepresident primer per 

la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, al Departament de Salut de 

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 DE CONTRO L I SEGUIMENT DE LA 

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

ts que li atorga l’acord de Consell Rector de 3 de maig de 2016, i assistit 

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 
Mancomunitat, realitza accions de promoció i 

formació entre la població que són necessàries i efectives per evitar, disminuir la 
presència i el perill de transmissió de malalties a través del mosquit tigre. 



 

 
5. Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcte

per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que, entre les seves línies estratègiques, es troba definida la 
millora de la salubritat pública en tots aquells
quals, és una competència municipal.

 
6. L’àrea de protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 

dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos pe
la salut i per la millora de la salubritat
 
Està demostrat i s’han donat casos en altres territoris que el mosquit tigre és un 
possible vector transmissor de malalties víriques humanes.

 
7. Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de competència m

contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipslaut ha 
dissenyat un programa Pt11 de 
del mosquit tigre (Aedes albopictus)
 
a. Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i formació 

suficient  per poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics.
b. Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la 

propagació. 
c. Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió 

del mosquit tigre i a reduir
d. Realitzar els estudis entomològics necessaris en els casos de persones afectades 

per malalties que pugui ser transmeses per m
 
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 dur a terme l
riscos derivats de la presència del mosquit tigre 
Dipsalut 2016 pel període d’un any, i d’acord amb el document de característiques tècniques, a 
favor de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, d’ara endavant Mancomunitat.
 
Segon. Característiques concretes d’execució
 
La Mancomunitat haurà de dur a terme tots les actuacions i procedi
desenvolupament del programa; establirà un procediment de sol·licitud per als Ajuntaments 
mitjançant el qual pugui ser informada de les queixes i situacions d’alerta sobre les quals 
s’hagi d’actuar, avaluarà la naturalesa de la sol·licitud
descrites al document tècnic caldrà implantar, que podran ser preventives , de control o de 
sensibilització per evitar la dispersió i cria del mosquit tigre, i elaborarà una memòria 
d’actuacions a cada Ajuntament en què s
actuacions realitzades en relació amb cadascun d’ells.
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Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat 
per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que, entre les seves línies estratègiques, es troba definida la 
millora de la salubritat pública en tots aquells riscos per ala salut, la lluita sobre els 
quals, és una competència municipal. 

L’àrea de protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos pe
la salut i per la millora de la salubritat 

Està demostrat i s’han donat casos en altres territoris que el mosquit tigre és un 
possible vector transmissor de malalties víriques humanes. 

Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de competència m
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipslaut ha 
dissenyat un programa Pt11 de Suport a la gestió dels riscos derivats de la presència 
del mosquit tigre (Aedes albopictus) que té com a objectiu principa

Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i formació 
suficient  per poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics.
Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la 

Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió 
del mosquit tigre i a reduir-ne la densitat. 
Realitzar els estudis entomològics necessaris en els casos de persones afectades 
per malalties que pugui ser transmeses per mosquit tigre.  

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

Primer. Objecte del conveni.   

Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió 
d’una subvenció per dur a terme les actuacions previstes al programa per al control i gestió de 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) del Catàleg de serveis de 
Dipsalut 2016 pel període d’un any, i d’acord amb el document de característiques tècniques, a 

or de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i Baix Ter, d’ara endavant Mancomunitat. 

Segon. Característiques concretes d’execució  

La Mancomunitat haurà de dur a terme tots les actuacions i procedi
desenvolupament del programa; establirà un procediment de sol·licitud per als Ajuntaments 
mitjançant el qual pugui ser informada de les queixes i situacions d’alerta sobre les quals 
s’hagi d’actuar, avaluarà la naturalesa de la sol·licitud i establirà quines de les mesures 
descrites al document tècnic caldrà implantar, que podran ser preventives , de control o de 
sensibilització per evitar la dispersió i cria del mosquit tigre, i elaborarà una memòria 
d’actuacions a cada Ajuntament en què s’hagi actuat, que inclourà la formació de les 
actuacions realitzades en relació amb cadascun d’ells. 
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r administratiu que ha estat creat 
per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que, entre les seves línies estratègiques, es troba definida la 

riscos per ala salut, la lluita sobre els 

L’àrea de protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 

Està demostrat i s’han donat casos en altres territoris que el mosquit tigre és un 

Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de competència municipal és la lluita 
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipslaut ha 

Suport a la gestió dels riscos derivats de la presència 
que té com a objectiu principal 

Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i formació 
suficient  per poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics. 
Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la 

Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió 

Realitzar els estudis entomològics necessaris en els casos de persones afectades 

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

Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es durà a terme la concessió 
es actuacions previstes al programa per al control i gestió de 

del Catàleg de serveis de 
Dipsalut 2016 pel període d’un any, i d’acord amb el document de característiques tècniques, a 

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

La Mancomunitat haurà de dur a terme tots les actuacions i procediments lligats al 
desenvolupament del programa; establirà un procediment de sol·licitud per als Ajuntaments 
mitjançant el qual pugui ser informada de les queixes i situacions d’alerta sobre les quals 

i establirà quines de les mesures 
descrites al document tècnic caldrà implantar, que podran ser preventives , de control o de 
sensibilització per evitar la dispersió i cria del mosquit tigre, i elaborarà una memòria 

’hagi actuat, que inclourà la formació de les 



 

Tercer. Import de la subvenció.
 
El programa té un pressupost de noranta
seixanta-sis cèntims  (95.864,66 eu
aportada per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1597). Dipsalut es compromet a 
col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els objectius del 
Conveni mitjançant un apo
euros amb seixanta-sis cèntims  (95.864,66 euros), que representa un finançament del 
100,00% de l’activitat realitzada.
 
Quart. Bestreta.  
 
Per tal que la Mancomunitat pugui desenvolupar les ac
Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import total desprès de la signatura 
d’aquest conveni que són un total de seixanta
d’euro (67.105,26 euros), i la resta, s
projecte realitzat. 
 
Cinquè. Aplicació pressupostària
 
El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció
 
Sisè. Publicitat.  
 
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.
 
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. 
 
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 
relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Setè. 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 de finalista.
 
Condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent Ordenança de 
subvencions de la Diputació 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 
màxim que s’estableix el 4 de novembre de 2016 
de Dipsalut segons model disponible al web corporatiu (
 

- Una memòria general del desenvolupament del programa a tota la demarcació. Estudi 
comparatiu al llarg dels anys i estudis entomològics.

- Memòria individualitzada del desenvolupament del programa
ajuntaments sol·licitants.
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Tercer. Import de la subvenció.  

El programa té un pressupost de noranta-cinc mil vuit cents seixanta
sis cèntims  (95.864,66 euros) per l’any 2016, de conformitat amb la documentació 

aportada per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1597). Dipsalut es compromet a 
col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els objectius del 
Conveni mitjançant un aportació econòmica de noranta-cinc mil vuit cents seixanta

sis cèntims  (95.864,66 euros), que representa un finançament del 
100,00% de l’activitat realitzada. 

Per tal que la Mancomunitat pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest conveni, 
Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import total desprès de la signatura 
d’aquest conveni que són un total de seixanta-set mil cent cinc mil amb vint
d’euro (67.105,26 euros), i la resta, s’efectuarà un cop l’àrea instructora validi la justificació del 

Cinquè. Aplicació pressupostària  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 
Programa de foment mancomunitats Protecció, del pressupost de Dipsalut per al 2016.

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 

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 

sevol acció de caràcter protocol·lari.  

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

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
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 Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu .

fecte de justificar l’aplicació dels fons, la Mancomunitat ha de presentar, en el termini 
el 4 de novembre de 2016 un compte justificatiu al registre d’entrada 

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

Una memòria general del desenvolupament del programa a tota la demarcació. Estudi 
comparatiu al llarg dels anys i estudis entomològics. 
Memòria individualitzada del desenvolupament del programa
ajuntaments sol·licitants. 
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cinc mil vuit cents seixanta-quatre euros amb 
ros) per l’any 2016, de conformitat amb la documentació 

aportada per la Mancomunitat el 17 de març de 2016 (RE 16/1597). Dipsalut es compromet a 
col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui acomplir els objectius del 

cinc mil vuit cents seixanta-quatre 
sis cèntims  (95.864,66 euros), que representa un finançament del 

tuacions previstes en aquest conveni, 
Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import total desprès de la signatura 

set mil cent cinc mil amb vint-i-sis cèntims 
’efectuarà un cop l’àrea instructora validi la justificació del 

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 – 
l pressupost de Dipsalut per al 2016. 

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 

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 

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 

de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 

Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
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 Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu . 

fecte de justificar l’aplicació dels fons, la Mancomunitat ha de presentar, en el termini 
un compte justificatiu al registre d’entrada 

), que ha de contenir: 

Una memòria general del desenvolupament del programa a tota la demarcació. Estudi 

Memòria individualitzada del desenvolupament del programa a cadascun dels 



 

- Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al llarg 
de la realització del projecte, s’ha de concretar individualitzada per a cada un dels 
treballadors assignats a l’encàrrec.

- 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 dedui
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. És inadmissible cap canvi de destinac
 
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 total de la desp
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 Mancomuni
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.
 
Vuitè. Pròrroga  
 
Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del bene
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
abans de la finalització del termini 
concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats i si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Novè. 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 
General de Subvencions,
li revocarà la subvenció. 
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Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al llarg 
de la realització del projecte, s’ha de concretar individualitzada per a cada un dels 
treballadors assignats a l’encàrrec. 
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 dedui
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 

a 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 
speses 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. És inadmissible cap canvi de destinac

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 
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 acreditada 

nferior 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.

Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini de justificació 
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de pròrroga s’entendrà 
concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats i si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 

utació de Girona. 

Novè. 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 

iï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 
General de Subvencions, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se 
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Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al llarg 
de la realització del projecte, s’ha de concretar individualitzada per a cada un dels 

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 
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 

Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual es fa 

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

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
speses 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. És inadmissible cap canvi de destinació.  

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 

esa 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 

tat 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 

nferior 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. 

ficiari, una pròrroga del termini de justificació 
que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.  

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho formalment 
concedit a l’efecte. La petició de pròrroga s’entendrà 

concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats i si no hi ha una resolució 
expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança General de 

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 

iï la informació, d’acord amb el que s’indica a l’article 29 de l’Ordenança 
amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida, se 



 

Desè. Acompliment  
 
Dipsalut es reserva la facultat de verifica
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Onzè. Publicitat  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aquest Conveni, 
es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions.
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari.  
 
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en relació 
amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb
dret a favor de la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació 
amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer.
 
Dotzè. Protecció de dades
 
Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment 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. 
 
Tretzè. Llei de Transparència
 
El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 
10.000 euros està obligat a comunica
seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 
19/2014( si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 
s’entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 
comunicació a Dipsalut. 
 
Catorzè. Principis ètics  
 
Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de
de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
 
l) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
m) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats pú

estatutaris. 
n) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
o) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 

públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o 
establertes pel codi de conducta.
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Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aquest Conveni, 
s farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 

membres col·laboradors en el finançament de les actuacions. 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
ntant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 

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

Dotzè. 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.  

tzè. Llei de Transparència  

El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 
10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels 
seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el 
beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 

si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 

entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 

 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han 
de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats pú

La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de comportament 
establertes pel codi de conducta. 
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r, pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment 
del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius a l’objecte d’aquest Conveni, 
s farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi serà 
ntant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 

L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà 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 la Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació 

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 

de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 

Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels 
les públiques. No obstant, si el 

beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 
si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 

euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de 
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), 

entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei catalana 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, han 

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris 
regles de comportament 



 

p) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.

q) La igualtat de tracte de totes les 
arbitrarietat en la presa de decisions.

r) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 
dirigeixen. 

s) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sot
compliment dels drets dels usuaris.

t) La bona fe. 
u) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 

càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
v) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici 

de les seves competències.
 
L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, 
subvencions. 
 
Quinzè. Vigència . 
 
La vigència d’aquest Conveni serà des de la seva signatura fins a la data 
de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de els parts nascudes en 
aplicació de les previsions d’aquest.
 
Les parts podran prorrogar aquest conveni per mutu acord, sempre que Dipsalut disposi de  
consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost corresponent.
 
Setzè. Causes de revocació/extinció.
 
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 impossibilita
material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.
 
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 
concedida. 
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà ob
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Dissetè. Jurisdicció competent i resolució de confl ictes
 
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 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i complimen
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La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 
càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 

eserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici 
de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

La vigència d’aquest Conveni serà des de la seva signatura fins a la data 
sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de els parts nascudes en 

e les previsions d’aquest. 

Les parts podran prorrogar aquest conveni per mutu acord, sempre que Dipsalut disposi de  
consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost corresponent.

Setzè. Causes de revocació/extinció.   

salut 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 
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. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest conveni o que es 
ativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 

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

Dissetè. Jurisdicció competent i resolució de confl ictes   

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 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment
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La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 

a la seva responsabilitat i el 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per raó del 

eserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, 
de 17 de novembre, General de 

La vigència d’aquest Conveni serà des de la seva signatura fins a la data el 4 de novembre 
sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de els parts nascudes en 

Les parts podran prorrogar aquest conveni per mutu acord, sempre que Dipsalut disposi de  
consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost corresponent. 

salut 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 
t 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 obligacions esmentades en aquest conveni o que es 
ativa aplicable serà causa determinant de la revocació total de la subvenció 

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

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 

t 



 

Divuitè. Règim jurídic.  
 
Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim j
les normes bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu 
Reglament,  l’Ordenança 
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 
s’assenyalen. 
 
Girona, _______________________
 
Dipsalut 
 
 
Josep Corominas i Barnadas
President, p.d. 
 
 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
 
 
 
 
 
 
Abans d’iniciar el punt 3 de l’ordre del dia, el president pren de nou la paraula
informa sobre l’estat dels processos per a cobrir les vacants de personal de 
l’Organisme: el cap de l'À
recentment; a més, s'iniciarà 
tècnic/a de contractació i restarà
que s’efectuarà pròximam
està previst la seva elecció mitjançant un procediment de 
de la xarxa d’agents de salut de l’Organisme
 
El president informa també 
que duia a terme aquest servei a Diputació de Girona
incorporat a Dipsalut i,
l’anterior responsable del departament ha gaudit de diver
de les quals finalitza el pròxim 12 de juliol, 
alternatives per solucionar aquesta situació
temporal d’un/a substitut/a.
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Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya , de 
les normes bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu 
Reglament,  l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 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 Roses i Baix Ter
 
 
M. Assumpció Brossa i Gratacós
Presidenta

d’iniciar el punt 3 de l’ordre del dia, el president pren de nou la paraula
informa sobre l’estat dels processos per a cobrir les vacants de personal de 

: el cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 
s'iniciarà un procés de selecció per a cobrir e

tècnic/a de contractació i restarà pendent la incorporació d’un/a tècnic/a informàtic/a
tuarà pròximament. Pel que fa al lloc de treball de coordinador/a d’agents

està previst la seva elecció mitjançant un procediment de provisió entre el personal 
de la xarxa d’agents de salut de l’Organisme. 

també de la situació del servei d’Acció Social, ja que el personal 
a terme aquest servei a Diputació de Girona, per diferents motius

, per tant, la gestió s’està ressentint; el president e
l’anterior responsable del departament ha gaudit de diverses excedències, la última 

finalitza el pròxim 12 de juliol, i per tant s’han estudiat diverses 
alternatives per solucionar aquesta situació. Finalment s’ha decidit la contractació 

substitut/a. 
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Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la 

urídic de les administracions públiques de Catalunya , de 
les normes bàsiques establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu 

general de subvencions de la Diputació de Girona, 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 

Castelló d’Empúries, ________________  

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
de Servei de Control de Mosquits de la 

dia de Roses i Baix Ter  

M. Assumpció Brossa i Gratacós 

d’iniciar el punt 3 de l’ordre del dia, el president pren de nou la paraula i 

informa sobre l’estat dels processos per a cobrir les vacants de personal de 
i Econòmica s’ha incorporat 

el lloc de treball de 
tècnic/a informàtic/a, 

e coordinador/a d’agents, 
provisió entre el personal 

, ja que el personal 
per diferents motius, no s’ha 

, la gestió s’està ressentint; el president explica que 
ses excedències, la última 

per tant s’han estudiat diverses 
inalment s’ha decidit la contractació 



 

Pel que fa al concurs de provisi
es van presentar 37 sol·licituds
a 10, que tal com es recull a les bases, passaran a la fase d’entrevista personal
informa que, un cop final
proposta amb els 3 o 4 candidats més idonis
que, segons conversa mantinguda amb el cap de
Diputació de Girona, el temps 
computarà a efectes del requisit d’experiència professional
vigent, i tampoc com a mèrit 
 
Per finalitzar, el president 
esgotada l’excedència per cura de fills concedid
 
El senyor Josep Companys, vocal, abandona la reunió.
 

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

4. Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a 
 
Decret núm. 51 d’1 de febrer de 2016
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte del servei metodològic, coordinació i dinamització territorial del 
programa “Salut i Crisi”, vista la proposta de la Mesa de Contractació.
Decret núm. 52 de 2 de febrer de 2016
concedida a la AECC-Catalunya contra el càncer, i minorar
731,46 euros. 
Decret núm. 53 de 2 de febrer de 2016
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte de subministrament de senyals pel desfibril·ladors fixos del program
“Girona, territori cardioprotegit”, vista la proposta de la Mesa de Contractació.
Decret núm. 54 de 2 de febrer de 2016
dispositiva del decret de 20 de novembre de 2015 pel qual es concedeix suport eco
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i on diu: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener 
de 2015”, ha de dir: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener de 2016”.
Decret núm. 55 de 2 de febrer de 2016
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual 
i Lozano corresponent a 10 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2015.
Decret núm. 56 de 2 de febrer de 2016
contracte de servei de formació Curs habilitats per la vida pel docents participants en el 
programa “Sigues tu, eines i actius per la salut” i aprovar la despesa corresponent d’import 
5.000,00 euros. 
Decret núm. 57 de 4 de f
dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a la comarca 
de l’alt Empordà a l’empresa Mercè Ramos Tejeda fins el 7 d’abril de 2016 o fins que 
s’exhaureixi el preu d’adjudicació.
Decret núm. 58 de 4 de febrer de 2016
detectat en el pacte primer del decret de president delegat de 23 de desembre de 2015, pel 
qual s’adjudica el contracte de servei de mantenim
Taskalfa 3050ci i on diu: “...Taskalfa 3050ci per l’any 2016.”, ha de dir: “...Taskalfa 3050ci per 
l’any 2016 per l’import de deu mil sis
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concurs de provisió del lloc de treball de gerent, el president 
sol·licituds i, després d’una primera selecció, la xifra es va reduir 

a 10, que tal com es recull a les bases, passaran a la fase d’entrevista personal
cop finalitzades les entrevistes, el grup d’experts assessors

proposta amb els 3 o 4 candidats més idonis; a més, el president 
segons conversa mantinguda amb el cap del servei de Recursos H

Diputació de Girona, el temps de serveis ocupant plaça de personal eventual no 
a efectes del requisit d’experiència professional, segons recull la legislació 

com a mèrit per les valoracions. 

el president informa de la reincorporació de la tècnica de difusió
per cura de fills concedida. 

El senyor Josep Companys, vocal, abandona la reunió. 

Informació de la Gerència  

No hi ha res per comentar.  

Donar compte dels decrets signats per la Presidènci a  

1 de febrer de 2016. Exp. 2015/1793 Aprovar la classificació de les 
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte del servei metodològic, coordinació i dinamització territorial del 

i Crisi”, vista la proposta de la Mesa de Contractació. 
Decret núm. 52 de 2 de febrer de 2016. Exp. 2015/1316 Modificar l’import de la subvenció 

Catalunya contra el càncer, i minorar-lo de 738,27 euros a un import de 

et núm. 53 de 2 de febrer de 2016. Exp. 2015/1536 Aprovar la classificació de les 
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte de subministrament de senyals pel desfibril·ladors fixos del program
“Girona, territori cardioprotegit”, vista la proposta de la Mesa de Contractació.
Decret núm. 54 de 2 de febrer de 2016. Exp. 2015/2121 Rectificar el tercer punt de la part 
dispositiva del decret de 20 de novembre de 2015 pel qual es concedeix suport eco
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i on diu: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener 
de 2015”, ha de dir: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener de 2016”.
Decret núm. 55 de 2 de febrer de 2016. Exp. 2016/409 Autoritzar la gratificació per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada laboral habitual de la treballadora Vanessa Sanchez 

corresponent a 10 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2015.
Decret núm. 56 de 2 de febrer de 2016. Exp. 2016/665 Adjudicar a Fundación Edex el 
contracte de servei de formació Curs habilitats per la vida pel docents participants en el 
programa “Sigues tu, eines i actius per la salut” i aprovar la despesa corresponent d’import 

Decret núm. 57 de 4 de febrer de 2016. Exp. 2015/1463 Aprovar la continuació del contracte 
dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a la comarca 
de l’alt Empordà a l’empresa Mercè Ramos Tejeda fins el 7 d’abril de 2016 o fins que 

i el preu d’adjudicació. 
Decret núm. 58 de 4 de febrer de 2016. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici l’error que s’ha 
detectat en el pacte primer del decret de president delegat de 23 de desembre de 2015, pel 
qual s’adjudica el contracte de servei de manteniment de les dues multifuncions Kyocera 
Taskalfa 3050ci i on diu: “...Taskalfa 3050ci per l’any 2016.”, ha de dir: “...Taskalfa 3050ci per 
l’any 2016 per l’import de deu mil sis-cents cinquanta-cinc euros (10.655,00 
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el president explica que 
la xifra es va reduir 

a 10, que tal com es recull a les bases, passaran a la fase d’entrevista personal; 
grup d’experts assessors farà una 

 puntualitza també 
l servei de Recursos Humans de la 

ocupant plaça de personal eventual no 
, segons recull la legislació 

ca de difusió, un cop 

. Exp. 2015/1793 Aprovar la classificació de les 
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte del servei metodològic, coordinació i dinamització territorial del 

. Exp. 2015/1316 Modificar l’import de la subvenció 
lo de 738,27 euros a un import de 

. Exp. 2015/1536 Aprovar la classificació de les 
propostes admeses que no han estat declarades desproporcionades o anormals per la 
licitació del contracte de subministrament de senyals pel desfibril·ladors fixos del programa 
“Girona, territori cardioprotegit”, vista la proposta de la Mesa de Contractació. 

. Exp. 2015/2121 Rectificar el tercer punt de la part 
dispositiva del decret de 20 de novembre de 2015 pel qual es concedeix suport econòmic a 
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i on diu: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener 
de 2015”, ha de dir: “...s’haurà de justificar com a màxim el 30 de gener de 2016”. 

gratificació per serveis 
de la treballadora Vanessa Sanchez 

corresponent a 10 hores en horari diürn durant el darrer trimestre de 2015. 
5 Adjudicar a Fundación Edex el 

contracte de servei de formació Curs habilitats per la vida pel docents participants en el 
programa “Sigues tu, eines i actius per la salut” i aprovar la despesa corresponent d’import 

. Exp. 2015/1463 Aprovar la continuació del contracte 
dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a la comarca 
de l’alt Empordà a l’empresa Mercè Ramos Tejeda fins el 7 d’abril de 2016 o fins que 

. Exp. 2015/2175 Rectificar d’ofici l’error que s’ha 
detectat en el pacte primer del decret de president delegat de 23 de desembre de 2015, pel 

ent de les dues multifuncions Kyocera 
Taskalfa 3050ci i on diu: “...Taskalfa 3050ci per l’any 2016.”, ha de dir: “...Taskalfa 3050ci per 

cinc euros (10.655,00 €).” 



 

Decret núm. 59 de 4 de febrer de 2016
jornada laboral per guarda legal d’un infant a 
l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, en un 20% del total de la jornada.
Decret núm. 60 de 5 de f
concedida a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i minorar
1.858,99 euros. 
Decret núm. 61 de 5 de febrer de 2016
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que 
Moradell i Blasi realitzi pràctiques d’inserció laboral al servei de subvencions de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Decret núm. 62 de 8 de febrer de 2016
a la realització d’intervencions terapèutiques al Servei de Suport al Dol de Girona, i minorar
de 3.857,22 euros a un import de 3.191,99 euros.
Decret núm. 63 de 8 de febrer de 2
el finançament de les despeses d’inversió al consultori local concedida a l’Ajuntament de La 
Vajol, i minorar-lo de 1.178,90 euros a un import de 978,73 euros.
Decret núm. 64 de 8 de febrer de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Madremanya, i 
minorar-lo de 999,00 euros a un import de 705,64 euros.
Decret núm. 65 de 8 de febrer de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i 
Llampaies, i minorar-lo de 3.003,34 euros a un import de 297,97 euros.
Decret núm. 66 de 9 de febrer de 2016
a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, i minorar
Decret núm. 67 de 9 de febrer de 2016
modificació notificada a l’Institut d’Assistència Sanitària per a la realització de congressos, 
simposis i jornades. 
Decret núm. 68 de 9 de febrer de 2016
servei de telefonia mòbil per les cabines dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori 
cardioprotegit”. 
Decret núm. 69 de 9 de febrer de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes 
minorar-lo de 2.252,51 euros a un import de 1.453,55 euros.
Decret núm. 70 de 9 de febrer de 2016
servei de gestió integral del manteniment i la vigilància del
“Girona, territori cardioprotegit”.
Decret núm. 71 de 9 de febrer de 2016
finançament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut concedida a 
l’Ajuntament de Besalú, i minorar
Decret núm. 72 de 9 de febrer de 2016
Construcció i Anàlisi de Materials SLU el contracte de servei de docència per a cursos d
control i gestió de la legionel·losi, per un import de 9.104,56 euros.
Decret núm. 73 d’11 de febrer de 2016
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Blanes, i mi
lo de 4.512,27 euros a un import de 4.512,23 euros.
Decret núm. 74 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, i 
minorar-lo de 3.155,28 euros a un import de 2.755,28 euros.
Decret núm. 75 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sales de Llierca, i 
minorar-lo de 1.093,45 euros a un import de 693,45 euros.
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Decret núm. 59 de 4 de febrer de 2016. Exp. 2016/662 Reconèixer el dret de reducció de 
jornada laboral per guarda legal d’un infant a la senyora Anna Loste i Romero,
l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, en un 20% del total de la jornada.
Decret núm. 60 de 5 de febrer de 2016. Exp. 2015/2121 Modificar l’import de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i minorar-lo de 2.903,02 euros a un import de 

Decret núm. 61 de 5 de febrer de 2016. Exp. 2016/697 Aprovar el text del Conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que 

realitzi pràctiques d’inserció laboral al servei de subvencions de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

8 de febrer de 2016. Exp. 2015/1060 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’intervencions terapèutiques al Servei de Suport al Dol de Girona, i minorar
de 3.857,22 euros a un import de 3.191,99 euros. 
Decret núm. 63 de 8 de febrer de 2016. Exp. 2015/1071 Modificar l’import de la subvenció per 
el finançament de les despeses d’inversió al consultori local concedida a l’Ajuntament de La 

lo de 1.178,90 euros a un import de 978,73 euros. 
Decret núm. 64 de 8 de febrer de 2016. Exp. 2015/1868 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Madremanya, i 

lo de 999,00 euros a un import de 705,64 euros. 
Decret núm. 65 de 8 de febrer de 2016. Exp. 2015/1921 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i 

lo de 3.003,34 euros a un import de 297,97 euros. 
Decret núm. 66 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/1740 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, i minorar-lo de 951,67 euros a un import de 925,48 euros.
Decret núm. 67 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/1794 Deixar sense efecte la proposta de 
modificació notificada a l’Institut d’Assistència Sanitària per a la realització de congressos, 

Decret núm. 68 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/1825 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de telefonia mòbil per les cabines dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori 

Decret núm. 69 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/1933 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Mori, i 

lo de 2.252,51 euros a un import de 1.453,55 euros. 
Decret núm. 70 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/2022 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de gestió integral del manteniment i la vigilància dels desfibril·ladors del programa 
“Girona, territori cardioprotegit”. 
Decret núm. 71 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2015/2108 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut concedida a 

tament de Besalú, i minorar-lo de 7.096,50 euros a un import de 6.508,45 euros.
Decret núm. 72 de 9 de febrer de 2016. Exp. 2016/144 Adjudicar a Centre d’Estudis de la 
Construcció i Anàlisi de Materials SLU el contracte de servei de docència per a cursos d
control i gestió de la legionel·losi, per un import de 9.104,56 euros. 
Decret núm. 73 d’11 de febrer de 2016. Exp. 2015/1633 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Blanes, i mi
lo de 4.512,27 euros a un import de 4.512,23 euros. 
Decret núm. 74 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/205 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

nt i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, i 
lo de 3.155,28 euros a un import de 2.755,28 euros. 

Decret núm. 75 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/326 Modificar l’import de la subvenció per 
s del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sales de Llierca, i 
lo de 1.093,45 euros a un import de 693,45 euros. 
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. Exp. 2016/662 Reconèixer el dret de reducció de 
la senyora Anna Loste i Romero, tècnic/a de 

l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut, en un 20% del total de la jornada. 
. Exp. 2015/2121 Modificar l’import de la subvenció 

lo de 2.903,02 euros a un import de 

. Exp. 2016/697 Aprovar el text del Conveni de 
cooperació educativa entre la Universitat de Girona i Dipsalut per tal que l’estudiant Cristina 

realitzi pràctiques d’inserció laboral al servei de subvencions de l’Àrea de 

. Exp. 2015/1060 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització d’intervencions terapèutiques al Servei de Suport al Dol de Girona, i minorar-lo 

. Exp. 2015/1071 Modificar l’import de la subvenció per 
el finançament de les despeses d’inversió al consultori local concedida a l’Ajuntament de La 

. Exp. 2015/1868 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Madremanya, i 

1 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i 

/1740 Modificar l’import de la subvenció per 
a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Federació Catalana de 

lo de 951,67 euros a un import de 925,48 euros. 
2015/1794 Deixar sense efecte la proposta de 

modificació notificada a l’Institut d’Assistència Sanitària per a la realització de congressos, 

. Exp. 2015/1825 Iniciar l’expedient de contractació del 
servei de telefonia mòbil per les cabines dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori 

. Exp. 2015/1933 Modificar l’import de la subvenció per 
concedida a l’Ajuntament de Sant Mori, i 

. Exp. 2015/2022 Iniciar l’expedient de contractació del 
s desfibril·ladors del programa 

. Exp. 2015/2108 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut concedida a 

lo de 7.096,50 euros a un import de 6.508,45 euros. 
. Exp. 2016/144 Adjudicar a Centre d’Estudis de la 

Construcció i Anàlisi de Materials SLU el contracte de servei de docència per a cursos de 

. Exp. 2015/1633 Modificar l’import de la subvenció per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Blanes, i minorar-

. Exp. 2015/205 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

nt i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, i 

. Exp. 2015/326 Modificar l’import de la subvenció per 
s del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sales de Llierca, i 



 

Decret núm. 76 de 12 de febrer de 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca, i minorar-lo de 3.132,18 euros a un import de 2.732,18 euros.
Decret núm. 77 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Les Planes 
d’Hostoles, i minorar-lo de 4.833,18 euros a un import de 4.433,18 euros.
Decret núm. 78 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Maià de Montcal, 
i minorar-lo de 2.807,19 euros a un import de 2.407,19 euros.
Decret núm. 79 de 12 de fe
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sant Aniol de 
Finestres, i minorar-lo de 1.696,83 euros a un import de 1.569,83 euros.
Decret núm. 80 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Mieres, i minorar
lo de 1.547,82 euros a un import de 1.147,82 euros.
Decret núm. 81 de 12 de febrer de 2016
a dur a terme actuacions
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Beuda, i minorar
lo de 1.586,83 euros a un import de 1.161,83 euros.
Decret núm. 82 de 12 de febrer de 2016
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’ajuntament de Santa 
Llogaia d’Àlguema per un import de 1.800,00 euros, atès que ha incomplert l’obligació de 
presentar el compte justificatiu de l
Decret núm. 83 de 12 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
i minorar-lo de 7.076,04 euros a un import de 
Decret núm. 84 de 16 de febrer de 2016
la senyora Montse Grau i Ferrés
signants, amb efectes del dia 29 de febrer de 2016.
Decret núm. 85 de 16 de febrer de 2016
el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública 
municipal i convocar el procés selectiu corresponent.
Decret núm. 86 de 17 de f
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i minorar-lo de 3.367,75 euros a un import de 3.365,63 euros.
Decret núm. 87 de 18 de febr
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu, i minorar-lo de 1.844,69 euros a un import de 1.838,57 euros.
Decret núm. 88 de 18 de febrer de 2016
Ferrés la quantitat de 135,25 euros en concepte de complement de productivitat corresponent 
a l’any 2016. 
Decret núm. 89 de 19 de febrer de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Fontcoberta, i minorar-lo de 999,51 euros a un import de 857,62 euros.
Decret núm. 90 de 22 de febrer de 2016
a les impressions realitzades per les dues màquines multifunció Taskalfa 3050ci de l’empresa 
Copicat Sala Roura SL. 
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Decret núm. 76 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/355 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la 

lo de 3.132,18 euros a un import de 2.732,18 euros. 
Decret núm. 77 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/361 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

nt i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Les Planes 
lo de 4.833,18 euros a un import de 4.433,18 euros. 

Decret núm. 78 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/362 Modificar l’import de la subvenció per 
tuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Maià de Montcal, 
lo de 2.807,19 euros a un import de 2.407,19 euros. 

Decret núm. 79 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/481 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sant Aniol de 

lo de 1.696,83 euros a un import de 1.569,83 euros. 
Decret núm. 80 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/584 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

i ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Mieres, i minorar
lo de 1.547,82 euros a un import de 1.147,82 euros. 
Decret núm. 81 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/661 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Beuda, i minorar
lo de 1.586,83 euros a un import de 1.161,83 euros. 
Decret núm. 82 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/1000 Revocar la subvenció per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’ajuntament de Santa 
Llogaia d’Àlguema per un import de 1.800,00 euros, atès que ha incomplert l’obligació de 
presentar el compte justificatiu de la subvenció concedida. 
Decret núm. 83 de 12 de febrer de 2016. Exp. 2015/1888 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, 

lo de 7.076,04 euros a un import de 7.075,54 euros. 
Decret núm. 84 de 16 de febrer de 2016. Exp. 2015/937 Extingir el contracte laboral signat 
la senyora Montse Grau i Ferrés en data 1 d’octubre de 2013, per acord mutu de les parts 
signants, amb efectes del dia 29 de febrer de 2016. 

et núm. 85 de 16 de febrer de 2016. Exp. 2016/941 Aprovar les bases que han de regular 
el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública 
municipal i convocar el procés selectiu corresponent. 
Decret núm. 86 de 17 de febrer de 2016. Exp. 2015/1998 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cassà de la 

lo de 3.367,75 euros a un import de 3.365,63 euros. 
Decret núm. 87 de 18 de febrer de 2016. Exp. 2015/2000 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu 

lo de 1.844,69 euros a un import de 1.838,57 euros.
de febrer de 2016. Exp. 2016/939 Atorgar a la senyora Montse Grau i 

la quantitat de 135,25 euros en concepte de complement de productivitat corresponent 

Decret núm. 89 de 19 de febrer de 2016. Exp. 2015/1706 Modificar l’import de la su
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

lo de 999,51 euros a un import de 857,62 euros. 
Decret núm. 90 de 22 de febrer de 2016. Exp. 2014/2131 Convalidar la despesa corresponent 

les impressions realitzades per les dues màquines multifunció Taskalfa 3050ci de l’empresa 
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. Exp. 2015/355 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la 

. Exp. 2015/361 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

nt i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Les Planes 
 

. Exp. 2015/362 Modificar l’import de la subvenció per 
tuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Maià de Montcal, 

. Exp. 2015/481 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 
de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Sant Aniol de 

. Exp. 2015/584 Modificar l’import de la subvenció per 
a dur a terme actuacions del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

i ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Mieres, i minorar-

. Exp. 2015/661 Modificar l’import de la subvenció per 
del Catàleg de Serveis 2015 que es realitzin a través del Consorci 

de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa concedida a l’Ajuntament de Beuda, i minorar-

2015/1000 Revocar la subvenció per al 
finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local a l’ajuntament de Santa 
Llogaia d’Àlguema per un import de 1.800,00 euros, atès que ha incomplert l’obligació de 

. Exp. 2015/1888 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, 

. Exp. 2015/937 Extingir el contracte laboral signat per 
en data 1 d’octubre de 2013, per acord mutu de les parts 

. Exp. 2016/941 Aprovar les bases que han de regular 
el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents de salut pública 

. Exp. 2015/1998 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Cassà de la 

. Exp. 2015/2000 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu 

lo de 1.844,69 euros a un import de 1.838,57 euros. 
Atorgar a la senyora Montse Grau i 

la quantitat de 135,25 euros en concepte de complement de productivitat corresponent 

. Exp. 2015/1706 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

. Exp. 2014/2131 Convalidar la despesa corresponent 
les impressions realitzades per les dues màquines multifunció Taskalfa 3050ci de l’empresa 



 

Decret núm. 91 de 22 de febrer de 2016
entitats sense ànim de lucre per a la realització 
saludables concedida a l’Associació Dona Dóna Alt Empordà, i minorar
un import de 830,20 euros.
Decret núm. 92 de 22 de febrer de 2016
per a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Fundació Fira de 
Girona, i minorar-lo de 1.427,50 euros a un import de 1.410,88 euros.
Decret núm. 93 de 22 de febrer de 2016
presentades per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la proposta de modificació l’import de 
la subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Decret núm. 94 de 22 de febrer de 2016
curs/taller de monitoreig de les desigualtats socials en salut.
Decret núm. 95 de 23 de febrer de 2016
decret de 30 de desembre de 2015 corresponent a l’aprovació de bestreta de diversos 
expedients corresponents al progra
107.829,91 euros”, ha de dir “...per un import de 107.829,92 euros”.
Decret núm. 96 de 23 de febrer de 2016
finançament de les despeses d’
Camallera i Llampaies, i minorar
Decret núm. 97 de 23 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori, i 
minorar-lo de 2.797,02 euros a un import de 2.309,91 euros.
Decret núm. 98 de 23 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vidreres, i 
minorar-lo de 2.105,73 euros a un import de 2.006,80 euros.
Decret núm. 99 de 23 de febrer de 2016
per a la realització d’activitats de p
de Puigventós, i minorar-lo de 1.558,59 euros a un import de 1.478,62 euros.
Decret núm. 100 de 23 de febrer de 2016
Masó i Solà, administrati
laboral per guarda legal de fills menors de 6 anys per un termini d’un any i autoritzar
compactació. 
Decret núm. 101 de 23 de febrer de 2016
i Escofet sota la modalitat contractual d’interinatge per tal que presti els seus serveis com a 
auxiliar administratiu/va adscrit
Salut. 
Decret núm. 102 de 24 de febrer de 2016
de crèdit 2IR 1/2016 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015 
per un import de 1.148.698,98 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. 
Decret núm. 103 de 25 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Garriguella, i 
minorar-lo de 1.732,93 euros a un import de 1.732,44 euros.
Decret núm. 104 de 25 de febre
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Biure, i 
minorar-lo de 1.069,77 euros a un import de 713,15 euros.
Decret núm. 105 de 26 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Colera, i 
minorar-lo de 2.214,96 euros a un import de 2.207,45 euros.
Decret núm. 106 de 26 de febrer de 2016
contracte de servei d’implantació d’AbsArchivo i Firmobil al gestor d’expedients.
Decret núm. 107 de 26 de febrer de 2016
contracte de subministrament de llicències d’AbsArchivo
suport. 
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Decret núm. 91 de 22 de febrer de 2016. Exp. 2015/992 Modificar l’import de la subvenció a 
entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables concedida a l’Associació Dona Dóna Alt Empordà, i minorar-lo de 941,86 euros a 
un import de 830,20 euros. 
Decret núm. 92 de 22 de febrer de 2016. Exp. 2015/1469 Modificar l’import de la subvenció 
er a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Fundació Fira de 

lo de 1.427,50 euros a un import de 1.410,88 euros. 
Decret núm. 93 de 22 de febrer de 2016. Exp. 2015/1713 Estimar les al·legacions 

juntament de Sant Pere Pescador a la proposta de modificació l’import de 
la subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut. 
Decret núm. 94 de 22 de febrer de 2016. Exp. 2016/974 Aprovar les despeses derivades del 

eig de les desigualtats socials en salut. 
Decret núm. 95 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2015/887 Corregir l’error aritmètic advertit en el 
decret de 30 de desembre de 2015 corresponent a l’aprovació de bestreta de diversos 
expedients corresponents al programa Salut i Crisi, en el sentit que on diu:”... per un import de 
107.829,91 euros”, ha de dir “...per un import de 107.829,92 euros”. 
Decret núm. 96 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2015/961 Modificar l’import de la subvenció pel 
finançament de les despeses d’inversió al consultori local concedida a l’Ajuntament de Saus, 
Camallera i Llampaies, i minorar-lo de 1.723,92 euros a un import de 1.126,37 euros.
Decret núm. 97 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2015/1649 Modificar l’import de la subvenció 

control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori, i 
lo de 2.797,02 euros a un import de 2.309,91 euros. 

Decret núm. 98 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2015/1701 Modificar l’import de la subvenció 
integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vidreres, i 

lo de 2.105,73 euros a un import de 2.006,80 euros. 
Decret núm. 99 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2015/1826 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Avinyonet 

lo de 1.558,59 euros a un import de 1.478,62 euros.
Decret núm. 100 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2016/880 Reconèixer a la senyora M. Àngels 

administratiu/va de Dipsalut, el dret de reducció d’un terç de la seva jornada 
laboral per guarda legal de fills menors de 6 anys per un termini d’un any i autoritzar

Decret núm. 101 de 23 de febrer de 2016. Exp. 2016/951 Contractar la senyora Maria Parnau 
sota la modalitat contractual d’interinatge per tal que presti els seus serveis com a 

va adscrit/a al lloc de treball corresponent a l’Àrea de Protecció de la 

Decret núm. 102 de 24 de febrer de 2016. Exp. 2016/1004 Aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 1/2016 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015 
per un import de 1.148.698,98 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

de febrer de 2016. Exp. 2015/1780 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Garriguella, i 

lo de 1.732,93 euros a un import de 1.732,44 euros. 
Decret núm. 104 de 25 de febrer de 2016. Exp. 2015/1852 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Biure, i 

lo de 1.069,77 euros a un import de 713,15 euros. 
Decret núm. 105 de 26 de febrer de 2016. Exp. 2015/1878 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Colera, i 

lo de 2.214,96 euros a un import de 2.207,45 euros. 
Decret núm. 106 de 26 de febrer de 2016. Exp. 2016/658 Adjudicar a ABS Informàtica SL el 
contracte de servei d’implantació d’AbsArchivo i Firmobil al gestor d’expedients.
Decret núm. 107 de 26 de febrer de 2016. Exp. 2016/664 Adjudicar a ABS Informàtica SL el 
contracte de subministrament de llicències d’AbsArchivo i Firmobil i servei de manteniment i 
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. Exp. 2015/992 Modificar l’import de la subvenció a 
d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 

lo de 941,86 euros a 

. Exp. 2015/1469 Modificar l’import de la subvenció 
er a la realització de congressos, simposis i jornades concedida a la Fundació Fira de 

. Exp. 2015/1713 Estimar les al·legacions 
juntament de Sant Pere Pescador a la proposta de modificació l’import de 

. Exp. 2016/974 Aprovar les despeses derivades del 

. Exp. 2015/887 Corregir l’error aritmètic advertit en el 
decret de 30 de desembre de 2015 corresponent a l’aprovació de bestreta de diversos 

ma Salut i Crisi, en el sentit que on diu:”... per un import de 

. Exp. 2015/961 Modificar l’import de la subvenció pel 
inversió al consultori local concedida a l’Ajuntament de Saus, 
lo de 1.723,92 euros a un import de 1.126,37 euros. 

. Exp. 2015/1649 Modificar l’import de la subvenció 
control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori, i 

. Exp. 2015/1701 Modificar l’import de la subvenció 
integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Vidreres, i 

. Exp. 2015/1826 Modificar l’import de la subvenció 
romoció de la salut concedida a l’Ajuntament d’Avinyonet 

lo de 1.558,59 euros a un import de 1.478,62 euros. 
a la senyora M. Àngels 

psalut, el dret de reducció d’un terç de la seva jornada 
laboral per guarda legal de fills menors de 6 anys per un termini d’un any i autoritzar-ne la 

la senyora Maria Parnau 
sota la modalitat contractual d’interinatge per tal que presti els seus serveis com a 

a al lloc de treball corresponent a l’Àrea de Protecció de la 

r l’expedient de modificació 
de crèdit 2IR 1/2016 d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2015 
per un import de 1.148.698,98 euros que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 

. Exp. 2015/1780 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Garriguella, i 

. Exp. 2015/1852 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Biure, i 

2015/1878 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Colera, i 

dicar a ABS Informàtica SL el 
contracte de servei d’implantació d’AbsArchivo i Firmobil al gestor d’expedients. 

. Exp. 2016/664 Adjudicar a ABS Informàtica SL el 
i Firmobil i servei de manteniment i 



 

Decret núm. 108 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament d’Anglès, i 
minorar-lo de 3.803,75 euros
Decret núm. 109 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Besalú, i 
minorar-lo de 1.574,49 euros a un import 
Decret núm. 110 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Banyoles, i 
minorar-lo de 14.115,71 euros a un import de 13.990,
Decret núm. 111 de 29 de febrer de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 
Campdevànol, i minorar-lo de 599,70 euros a un import de 571,73 euros
Decret núm. 112 de 29 de febrer de 2016
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Navata, i 
minorar-lo de 1.521,27 euros a un import de 1.484,77 euros.
Decret núm. 113 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Figueres, i 
minorar-lo de 5.255,85 euros a un import de 3.859,94 euros.
Decret núm. 114 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de La Cellera de 
Ter, i minorar-lo de 1.101,50 euros a un import de 948,00 euros.
Decret núm. 115 de 29 de febrer de 2016
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Celrà, i 
minorar-lo de 3.771,98 euros a un import de 2.294,79 euros.
 
El senyor Lluc Salellas
contractació de l’empresa Urban Salut i
Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, ja que a més de Dipslalut i 
les persones contractades hi participen també 
 
El president respon que la contractació d’Urban Salut és el resultat d’una licitació, 
amb la seva corresponent publicitat, en la qu
l’acció, només es va rebre una única proposta
decidit executar a través d’una licitació conjunta però
mantingudes amb els C
sistema que s’ha anat utilitzant fins ara.
 
El senyor Salellas deixa 
hi figuren diversos decrets sense import.
 
El president respon que 
 

5. 2016/1429 - Proposta de retiment i aprovació dels comptes anual s de 
l’exercic i 2015 de (Dipsalut)

 
La senyora Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut, explica
el detall de les característiques, 
legals de la proposta. 
 
Finalitzen les intervencions.
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Decret núm. 108 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1727 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament d’Anglès, i 

lo de 3.803,75 euros a un import de 2.400,70 euros. 
Decret núm. 109 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1814 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Besalú, i 

lo de 1.574,49 euros a un import de 1.089,95 euros. 
Decret núm. 110 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1882 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Banyoles, i 

lo de 14.115,71 euros a un import de 13.990,51 euros. 
Decret núm. 111 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1886 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

lo de 599,70 euros a un import de 571,73 euros. 
Decret núm. 112 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1887 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Navata, i 

lo de 1.521,27 euros a un import de 1.484,77 euros. 
núm. 113 de 29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1889 Modificar l’import de la subvenció 

per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Figueres, i 
lo de 5.255,85 euros a un import de 3.859,94 euros. 

29 de febrer de 2016. Exp. 2015/1893 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de La Cellera de 

lo de 1.101,50 euros a un import de 948,00 euros. 
de febrer de 2016. Exp. 2015/1966 Modificar l’import de la subvenció 

per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Celrà, i 
lo de 3.771,98 euros a un import de 2.294,79 euros. 

Salellas, vocal, demanal més informació sobre el decret de 
contractació de l’empresa Urban Salut i, en general, sobre les dinamitzacions dels 
Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, ja que a més de Dipslalut i 
les persones contractades hi participen també els Consells Comarcals.

que la contractació d’Urban Salut és el resultat d’una licitació, 
amb la seva corresponent publicitat, en la qual, a causa de les característiques de 

només es va rebre una única proposta; afegeix que és una actuació que s’ha 
decidit executar a través d’una licitació conjunta però, arran de les converses 

Consells Comarcals, es va preferir mantenir per a l’any 2016 el 
sistema que s’ha anat utilitzant fins ara. 

El senyor Salellas deixa constància que a la relació de Decrets que 
hi figuren diversos decrets sense import. 

que se li faran arribar els imports corresponents

Proposta de retiment i aprovació dels comptes anual s de 
i 2015 de (Dipsalut)  

La senyora Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut, explica
característiques, el contingut, els imports i altres dades comptables i 

Finalitzen les intervencions. 
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. Exp. 2015/1727 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament d’Anglès, i 

. Exp. 2015/1814 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Besalú, i 

. Exp. 2015/1882 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Banyoles, i 

. Exp. 2015/1886 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de 

. Exp. 2015/1887 Modificar l’import de la subvenció 
per a la realització d’activitats de promoció de la salut concedida a l’Ajuntament de Navata, i 

. Exp. 2015/1889 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Figueres, i 

. Exp. 2015/1893 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de La Cellera de 

. Exp. 2015/1966 Modificar l’import de la subvenció 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes concedida a l’Ajuntament de Celrà, i 

l més informació sobre el decret de 
sobre les dinamitzacions dels 

Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, ja que a més de Dipslalut i 
els Consells Comarcals. 

que la contractació d’Urban Salut és el resultat d’una licitació, 
les característiques de 
una actuació que s’ha 

arran de les converses 
es va preferir mantenir per a l’any 2016 el 

ecrets que se li ha fet arribar 

els imports corresponents. 

Proposta de retiment i aprovació dels comptes anual s de 

La senyora Mar Domènech, interventora delegada de Dipsalut, explica als assistents 
imports i altres dades comptables i 



 

L’article 208 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que 
posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari.
 
La Regla 45.1 de la la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 
2013), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els
comptes anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat 
econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació 
complementària, la regla 45.3 assenyala que s’ha d’incloure les actes d’arqueig, les 
certificacions bancàries i, en cas de discrepància, l’estat conciliatori. 
 
D’acord amb l’article 212.1 del TRLRHL, els comptes anuals i la documentació que 
integren el compte dels organis
pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 
de l’exercici següent. 
 
L’apartat segon del mateix precepte legal
que el compte general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 
dies, durant els quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la 
Diputació perquè pugui ser apr
aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.
 
La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un 
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Retre els estats i comptes anuals de l’Organisme autònom de Salut Pública 
(Dipsalut) de l’exercici 2015 i proposar la seva aprovació a la Diputac
segons detall que s’exposa a continuació:
 

1. COMPTES ANUALS
 

1.1. El balanç, amb un actiu de 25.938.874,06 euros, un passiu corrent de 
8.382.487,18 euros i un patrimoni net de 17.556.386,88 euros.
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le 208 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que 

manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari. 

la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 
2013), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els
comptes anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat 

patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació 

a regla 45.3 assenyala que s’ha d’incloure les actes d’arqueig, les 
certificacions bancàries i, en cas de discrepància, l’estat conciliatori. 

D’acord amb l’article 212.1 del TRLRHL, els comptes anuals i la documentació que 
integren el compte dels organismes autònoms s’han de retre i proposar inicialment 
pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 

L’apartat segon del mateix precepte legal, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposa 
te general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 

l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 

quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la 
Diputació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i presentar
aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre. 

La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un 
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes.  

Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, amb set vots a favor i una abstenció, 

Retre els estats i comptes anuals de l’Organisme autònom de Salut Pública 
(Dipsalut) de l’exercici 2015 i proposar la seva aprovació a la Diputac
segons detall que s’exposa a continuació: 

COMPTES ANUALS 

El balanç, amb un actiu de 25.938.874,06 euros, un passiu corrent de 
8.382.487,18 euros i un patrimoni net de 17.556.386,88 euros.
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le 208 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), estableix que, al 
finalitzar l’exercici pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que 

manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 

la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 
2013), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els 
comptes anuals dels organismes autònoms són el balanç, el compte del resultat 

patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació 

a regla 45.3 assenyala que s’ha d’incloure les actes d’arqueig, les 
certificacions bancàries i, en cas de discrepància, l’estat conciliatori.  

D’acord amb l’article 212.1 del TRLRHL, els comptes anuals i la documentació que 
mes autònoms s’han de retre i proposar inicialment 

pels seus òrgans competents, essent tramesos a l’entitat local abans del 15 de maig 

, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposa 
te general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 

l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 

quals i 8 més els interessats podran presentar reclamacions, 
reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la 

ovat abans de l’1 d’octubre i presentar-lo, degudament 

La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un 
òrgans de control extern, que no 

requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 

Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
aprova, amb set vots a favor i una abstenció, 

Retre els estats i comptes anuals de l’Organisme autònom de Salut Pública 
(Dipsalut) de l’exercici 2015 i proposar la seva aprovació a la Diputació de Girona, 

El balanç, amb un actiu de 25.938.874,06 euros, un passiu corrent de 
8.382.487,18 euros i un patrimoni net de 17.556.386,88 euros. 



 

1.2. El compte del resultat econòmic i patrimonial, que 
de 4.655.137,64 euros.

 
1.3. L’estat de canvis en el patrimoni net.

 
1.4. L’estat de fluxos d’efectiu.

 
1.5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:
 
Crèdits inicials 
Modificacions de crèdit 
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Pagaments líquids
Obligacions pendent de pagament
Romanents de crèdit

 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts
Drets anul·la
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament
Excés/defecte de previsió

 
c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 1.201.305,95  euros.

 
1.6. La memòria, integrada pels 29 apartats que estableix la ICAL 2013 .

 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 

2.1. Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.
 
2.2. Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en 
cadascuna d’elles a
d’exercici. 

 
Segon. Trametre els comptes anuals i la documentació complementària de 
l’organisme autònom Dipsalut a la Intervenció de la Diputació de Girona abans del 15 
de maig d’enguany, per tal qu
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El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi 
de 4.655.137,64 euros. 

L’estat de canvis en el patrimoni net. 

L’estat de fluxos d’efectiu. 

L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:

Crèdits inicials  12.012.600,00
Modificacions de crèdit  7.629.497,33
Crèdits definitius 19.642.097,33
Despeses compromeses 18.665.268,39
Obligacions reconegudes netes 14.779.652,57
Pagaments líquids 8.526.544,89
Obligacions pendent de pagament 6.253.107,68

s de crèdit 4.862.444,76

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:

Previsions inicials 12.012.600,00
Modificacions de crèdit 7.629.497,33
Previsions definitives 19.642.097,33
Drets reconeguts 12.107.988,58
Drets anul·lats 910,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 12.107.078,58
Recaptació neta 240.275,36 
Drets pendents de cobrament 11.866.803,22
Excés/defecte de previsió -7.535.018,75

El resultat pressupostari en termes ajustats és de 1.201.305,95  euros.

La memòria, integrada pels 29 apartats que estableix la ICAL 2013 .

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.

Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en 
cadascuna d’elles a favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi 

Trametre els comptes anuals i la documentació complementària de 
l’organisme autònom Dipsalut a la Intervenció de la Diputació de Girona abans del 15 
de maig d’enguany, per tal que pugui elaborar el compte general de l’entitat.

 

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 27 

dóna un desestalvi 

La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 

12.012.600,00 
7.629.497,33 
19.642.097,33 
18.665.268,39 
14.779.652,57 
8.526.544,89 
6.253.107,68 
4.862.444,76 

La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 

12.012.600,00 
7.629.497,33 
19.642.097,33 
12.107.988,58 

12.107.078,58 
 

11.866.803,22 
7.535.018,75 

El resultat pressupostari en termes ajustats és de 1.201.305,95  euros. 

La memòria, integrada pels 29 apartats que estableix la ICAL 2013 . 

Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici. 

Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en 
favor de l’Organisme autònom de Dipsalut, referides a fi 

Trametre els comptes anuals i la documentació complementària de 
l’organisme autònom Dipsalut a la Intervenció de la Diputació de Girona abans del 15 

e pugui elaborar el compte general de l’entitat. 



 

6. 2016/1428 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit D I 1SC 1/2016

 
El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut pe
2016, s’han esdevingut determinades necess
pressupostària establerta en la aplicació corresponent per un valor total de 510.606,78 
€. Els conceptes són els següents: 
 

1) A causa de la necessitat de fer front al pagament a l’Administració General de 
l’Estat de les liquidacions negatives derivades de la regulació que anualment es 
produeix respecte de les transferències fetes a la Diputació de Girona i a 
Dipsalut pel seu general funcionament corresponents als anys 2014 i anteriors, 
es van minorar les aplicacions p
econòmic del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 (Pm 07, programa de foment 
d’hàbits saludables, i la línia de subvencions destinada al programa de 
consultoris locals), que ara cal convocar amb la consignaci
establerta en el Pla Estratègic de Subvencions: 

 
• S’amplia l’aplicació pressupostària per a consultoris local (actualment 
dotada amb 1.000,00 
dotarà amb els 200.000,00 
 
• S’amplia l’aplicació pressupostària per al programa Pm07, actualment 
dotada amb 10.000,00 
dotarà amb els 290.000 
 

2) En produir-se la transferència de la unitat 
Girona a Dipsalut
dotacions econòmiques. Atès que la previsió d’execució del servei local 
d’orientació familiar executat per l’empresa Sersa SCCL està essent maj
prevista i transferida per la Diputació de Girona, cal suplementar l’aplicació 
pressupostària per garantir la prestació del servei fins a la seva finalització, 
d’acord amb l’informe del cap d
Qualitat de Vida, 

 
Finalitzen les intervencions.
 
El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, 
incoació de l’expedient de suplement de crèdit número DI 1SC 1/2016, ja que 
determinades despeses no poden demorar
crèdit suficient per atendre
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
 
D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2016, el suplement de crèdit és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
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Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit D I 1SC 1/2016

El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut pe
2016, s’han esdevingut determinades necessitats que han sobrepassat la consignació 
pressupostària establerta en la aplicació corresponent per un valor total de 510.606,78 
€. Els conceptes són els següents:  

A causa de la necessitat de fer front al pagament a l’Administració General de 
les liquidacions negatives derivades de la regulació que anualment es 

produeix respecte de les transferències fetes a la Diputació de Girona i a 
Dipsalut pel seu general funcionament corresponents als anys 2014 i anteriors, 
es van minorar les aplicacions pressupostàries referents a dues línies de suport 
econòmic del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 (Pm 07, programa de foment 
d’hàbits saludables, i la línia de subvencions destinada al programa de 
consultoris locals), que ara cal convocar amb la consignaci
establerta en el Pla Estratègic de Subvencions:  

• S’amplia l’aplicació pressupostària per a consultoris local (actualment 
dotada amb 1.000,00 €) amb 199.000,00 € i, per tant, l’aplicació es 
dotarà amb els 200.000,00 € previstos en el Pla Estratègic.

• S’amplia l’aplicació pressupostària per al programa Pm07, actualment 
dotada amb 10.000,00 €, amb 280.000,00 € i, per tant, l’aplicació es 
dotarà amb els 290.000 € previstos en el Pla Estratègic.

a transferència de la unitat d’Acció Social de la Diputació de 
Girona a Dipsalut, es van transferir també els contractes en vigor i les seves 
dotacions econòmiques. Atès que la previsió d’execució del servei local 
d’orientació familiar executat per l’empresa Sersa SCCL està essent maj
prevista i transferida per la Diputació de Girona, cal suplementar l’aplicació 
pressupostària per garantir la prestació del servei fins a la seva finalització, 
d’acord amb l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 

de Vida, de 17 de març de 2016. Cal suplementar-la

Finalitzen les intervencions. 

El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, 
incoació de l’expedient de suplement de crèdit número DI 1SC 1/2016, ja que 
determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix el 
crèdit suficient per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004,
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).

D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2016, el suplement de crèdit és aquella modificació del 
ressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 

despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 28 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
l’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit D I 1SC 1/2016 

El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut per a l’any 
itats que han sobrepassat la consignació 

pressupostària establerta en la aplicació corresponent per un valor total de 510.606,78 

A causa de la necessitat de fer front al pagament a l’Administració General de 
les liquidacions negatives derivades de la regulació que anualment es 

produeix respecte de les transferències fetes a la Diputació de Girona i a 
Dipsalut pel seu general funcionament corresponents als anys 2014 i anteriors, 

ressupostàries referents a dues línies de suport 
econòmic del Catàleg de Serveis per a l’any 2016 (Pm 07, programa de foment 
d’hàbits saludables, i la línia de subvencions destinada al programa de 
consultoris locals), que ara cal convocar amb la consignació pressupostària 

• S’amplia l’aplicació pressupostària per a consultoris local (actualment 
€) amb 199.000,00 € i, per tant, l’aplicació es 

Estratègic. 

• S’amplia l’aplicació pressupostària per al programa Pm07, actualment 
€, amb 280.000,00 € i, per tant, l’aplicació es 

ègic. 

ocial de la Diputació de 
els contractes en vigor i les seves 

dotacions econòmiques. Atès que la previsió d’execució del servei local 
d’orientació familiar executat per l’empresa Sersa SCCL està essent major a la 
prevista i transferida per la Diputació de Girona, cal suplementar l’aplicació 
pressupostària per garantir la prestació del servei fins a la seva finalització, 

e l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 
la en 31.606,78 €. 

El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, ha ordenat la 
incoació de l’expedient de suplement de crèdit número DI 1SC 1/2016, ja que 

se fins a l’exercici següent i no existeix el 
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). 

D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2016, el suplement de crèdit és aquella modificació del 
ressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 

despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 



 

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 
Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
Diputació de Girona l’adopció del següent
 
ACORD  
 
Primer. Proposar aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DI 1SC 1/2016 
del pressupost de despeses de Dipsalut, fina
per a despeses generals, i el detall del qual és el següent:
 

Aplicació 

 Org.  Prog. Econom.  

4 3110 46203 Consultoris Locals

4 3110 46204 Programa econòmic hàbits saludables

6 2310 22706 Serveis tècnics i assistència municipal A. Social

      TOTAL
 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS

Aplicació 

  Econòmica 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

 
TOTAL

 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte en el ta
Província. 
 
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per 
 
Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
 
 

7. 2015/1427 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
l’aprovació de l’expedient 

 
El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut per a l’any 
2016, s’han esdevingut determinades necessitats que de forma ordinària no es poden 
cobrir amb les previsions pressupostades actuals i 
Dipsalut d’un crèdit extraordinari d’
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recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, elevar al Ple de la 

l’adopció del següent 

Proposar aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DI 1SC 1/2016 
del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals, i el detall del qual és el següent: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Descripció 

Consultoris Locals 

Programa econòmic hàbits saludables 

Serveis tècnics i assistència municipal A. Social 

TOTAL 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS

Descripció 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 

TOTAL 

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 

En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions. 

Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu. 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE 1/2016

El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut per a l’any 
2016, s’han esdevingut determinades necessitats que de forma ordinària no es poden 
cobrir amb les previsions pressupostades actuals i per això cal dotar el pressupost de 
Dipsalut d’un crèdit extraordinari d’1.728.570,00 €, d’acord amb el detall següent:

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 29 

recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 

Vist l'informe d'Intervenció i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
per unanimitat, elevar al Ple de la 

Proposar aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DI 1SC 1/2016 
nçat amb romanent líquid de tresoreria 

Import 
 

199.000,00 € 

280.000,00 € 

31.606,78 € 

510.606,78 € 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS 

Import 
  

510.606,78 € 

510.606,78 € 

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
uler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 

En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 

Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de Giron a de 
de crèdit extraordinari DI 1CE 1/2016  

El president explica que, una vegada aprovat el pressupost de Dipsalut per a l’any 
2016, s’han esdevingut determinades necessitats que de forma ordinària no es poden 

per això cal dotar el pressupost de 
€, d’acord amb el detall següent: 



 

1) Cal assumir de forma mancomunada amb la Diputació de Girona 
manteniment de compromisos derivats del Pla Ú
Catalunya (PUOSC), per un import d’
 

2)  Cal fer front al pagam
entre la Diputació de Girona i la Universitat de Gi
de la sala d’habilitats clíniques de la Facultat de Medicina un cop s’assoleixi un 
acord respecte de la cessió d’espais de la
Dipsalut, per un import de 300.000 
 

3)  Cal ampliar la dotació anua
la Salut de la Universitat de Girona per implementar el projecte d’observatori de 
polítiques, determinants i desigualtats socials en salut i benestar de les 
comarques de Girona, així com dotar de finançament addicional la 
projecte de suport i assessorament a la recerca, d’acord amb
del cap de l’Àrea de 
25 d’abril de 2016, 
estaven pressupostats per aquesta anualitat i que ara es transformen en una 
subvenció nominativa.
 

4)  Cal dotar l’Acció So
pressupostària suficient per afrontar 
impulsar amb força una nova sinèrgia amb 
la Salut i la Qualitat de Vida, 
sentit, l’assignació majoritària anirà destinada enve
de lucre, reservant i preveient una petita assignació pels 
l’espera de concretar les accions que es duran a terme 
Serveis de Dipsalut en

 
• 150.000

 
• 150.000

per 
 
Finalitzen les intervencions.
 
El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom d
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, ha ordenat la 
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número DI 1CE 1/2016, ja que 
determinades despeses no poden demorar
crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
 
D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputaci
Girona per a l’exercici 2016, el crèdit extraordinari és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual no existeix crèdit.
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Cal assumir de forma mancomunada amb la Diputació de Girona 
e compromisos derivats del Pla Únic d’Obres i S

lunya (PUOSC), per un import d’1.025.000,00 €. 

Cal fer front al pagament de les obligacions derivades del conveni signat 
entre la Diputació de Girona i la Universitat de Girona per la posada en marxa 
e la sala d’habilitats clíniques de la Facultat de Medicina un cop s’assoleixi un 

acord respecte de la cessió d’espais de la Universitat de Girona a favor de 
er un import de 300.000 € 

Cal ampliar la dotació anual establerta amb la Càtedra de P
la Salut de la Universitat de Girona per implementar el projecte d’observatori de 
polítiques, determinants i desigualtats socials en salut i benestar de les 
omarques de Girona, així com dotar de finançament addicional la 

projecte de suport i assessorament a la recerca, d’acord amb
rea de Polítiques de Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida, 

25 d’abril de 2016, per un import de 208.570,00 €, dels quals 105.000
estaven pressupostats per aquesta anualitat i que ara es transformen en una 
subvenció nominativa. 

Cal dotar l’Acció Social de Dipsalut amb una nova aplicació 
ria suficient per afrontar els nous projectes corrents i d’inversió

impulsar amb força una nova sinèrgia amb l’Àrea de Polítiques de Promoció de 
la Salut i la Qualitat de Vida, per un import global de 300.000

l’assignació majoritària anirà destinada envers associacions sense ànim 
de lucre, reservant i preveient una petita assignació pels 
l’espera de concretar les accions que es duran a terme per mitjà
Serveis de Dipsalut en anys vinents. La distribució serà de la següent mane

150.000,00 € per despeses corrents, destinats

150.000,00 € per inversions, dels quals 10.000
per Ajuntaments i la resta es destinarien a per ONL. 

Finalitzen les intervencions. 

El President per delegació de l’Organisme Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, ha ordenat la 
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número DI 1CE 1/2016, ja que 
determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 

les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).

D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputaci
Girona per a l’exercici 2016, el crèdit extraordinari és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
a qual no existeix crèdit. 

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 30 

Cal assumir de forma mancomunada amb la Diputació de Girona el 
Obres i Serveis de 

ent de les obligacions derivades del conveni signat 
rona per la posada en marxa 

e la sala d’habilitats clíniques de la Facultat de Medicina un cop s’assoleixi un 
Universitat de Girona a favor de 

l establerta amb la Càtedra de Promoció de 
la Salut de la Universitat de Girona per implementar el projecte d’observatori de 
polítiques, determinants i desigualtats socials en salut i benestar de les 
omarques de Girona, així com dotar de finançament addicional la Càtedra pel 

projecte de suport i assessorament a la recerca, d’acord amb sengles informes 
Polítiques de Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida, de 

€, dels quals 105.000,00 € ja 
estaven pressupostats per aquesta anualitat i que ara es transformen en una 

cial de Dipsalut amb una nova aplicació 
els nous projectes corrents i d’inversió, per 

Polítiques de Promoció de 
per un import global de 300.000,00 €. En aquest 

rs associacions sense ànim 
de lucre, reservant i preveient una petita assignació pels Ajuntaments, a 

per mitjà del Catàleg de 
anys vinents. La distribució serà de la següent manera: 

€ per despeses corrents, destinats a ONL. 

s quals 10.000,00 es reservarien 
per ONL.  

e Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 27 d'abril de 2016, ha ordenat la 
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari número DI 1CE 1/2016, ja que 

se fins a l’exercici següent i no existeix el 
les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). 

D’acord amb la base d’execució 8a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2016, el crèdit extraordinari és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 



 

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits 
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals i amb una baixa de crèdits d’aplicacions pressupostàries.
 
Vist l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
elevar al Ple de la Diputació de Girona 
 
ACORD 
 
Primer. Proposar aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE  1/2016 
del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals i amb baixa de crèdits, el detall del qual és el següent:
 

Aplicació 

  Org.  Prog.  Econ. 

1 3110 40000 Aportació a la Diputació de Girona

1 3110 48001 A la 

4 3110 48001 A la Universitat de Girona 

6 2310 48000 Ajuts ONL per Acció Social

6 2310 76201 Ajuts Ajuntaments per Acció Social

6 2310 78001 Ajuts ONL per Acció Social

      TOTAL
 

Aplicació 

  Org.  Prog.  Econ. 

4 3110 45300 
Programa foment organismes públics dependents 
CCAA

      TOTAL
 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS

Aplicació 

  Econòmica 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

      TOTAL
 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’
Província. 
 
Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldr
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D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits 
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals i amb una baixa de crèdits d’aplicacions pressupostàries. 

Vist l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
l Consell Rector aprova, amb set vots a favor i una abstenció, 

elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent 

aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE  1/2016 
del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals i amb baixa de crèdits, el detall del qual és el següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Descripció 

Aportació a la Diputació de Girona 

A la UdG - Conveni Facultat habilitats clíniques 

A la Universitat de Girona - Càtedra de Salut Pública

Ajuts ONL per Acció Social 

Ajuts Ajuntaments per Acció Social 

Ajuts ONL per Acció Social 

TOTAL 

FINANÇAMENT AMB BAIXA DE CRÈDIT 

Descripció 

Programa foment organismes públics dependents 
CCAA 

TOTAL 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS

Descripció 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 

TOTAL 

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 

En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre les al·legacions. 

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 31 

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits 
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 

 

Vist l’informe d’Intervenció, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
amb set vots a favor i una abstenció, 

aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DI 1CE  1/2016 
del pressupost de despeses de Dipsalut, finançat amb romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals i amb baixa de crèdits, el detall del qual és el següent: 

Import 
  

1.025.000,00 € 

300.000,00 € 

de Salut Pública 208.570,00 € 

150.000,00 € 

10.000,00 € 

140.000,00 € 

1.833.570,00 € 

Import 
  

105.000,00 € 

105.000,00 € 

FINANÇAMENT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A  DESPESES GENERALS 

Import 
  

1.728.570,00 € 

1.728.570,00 € 

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
anuncis i en el Butlletí Oficial de la 

En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 



 

Quart. Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu.
 

11. 2016/1092 - Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrè ncia 
per al projecte d’investigació par
 

Albera Salut és una cooperativa de treballadors que gestiona l’Àrea Bàsica de Salut 
de la zona de l’Albera (Peralada, Cabanes, Garriguella....). És el darrer any de la 
prova pilot que Dipsalut va iniciar amb ells en diversos llocs d’implem
de proves del marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut. Allà Dipsalut ha 
estat bàsicament impulsant una acció de salut comunitària i obrint les consultes a la 
comunitat amb la incorporació dels determinants socials de la salut i 
socials. En aquest projecte
doctora Pili Monreal, del grup de recerca d’
proposta és de 20.000,00 
 
Finalitzen les intervencions.
 
Albera Salut, SLP, 29 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 15/1392, ha 
presentat una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per el projecte 
d’investigació acció participativa per l’any 2016 i amb un pressupost de 20.000,00 
euros. 
 
El centre gestor de la subvenció, en data 5 d’abril de 2016, emet un informe d’acord 
amb el qual la subvenció està prevista nominativament en el pressupost de Dipsalut 
d’enguany, i atès que és un projecte que fa tres anys que financem i es treballa en la 
seva adaptació al marc teòric de l’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut, es 
proposa resoldre favorablement la concessió de la subvenció per un import de 
20.000,00 euros i que segueixi vinculada a un treball conjunt per seguir amb 
l’adaptació del projecte al mar
 
En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per 
de juliol de 2015, es fan públiques les delegacions de
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 
altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import anual no 
superi els 20.000 € i la seva durada no sigui superior a
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea administrativa i econòmica de data 14 d’abril de 2016, i 
vist que l’Albera Salut SLP sol·licita una subvenció de 20.000,00 euros per l’any 2016 
que se li havia atorgat una subvenció pels anys 2013, 2014 i 2015 p
pel mateix concepte. Tot i que la subvenció està prevista nominativament en el 
pressupost de Dipsalut d’enguany, correspon al Consell Rector de Dipsalut resoldre la 
concessió de la subvenció. 
 
Atesos aquests antecedents i en ús de les a
Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis, quan l’expedient esdevingui definitiu. 

Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrè ncia 
per al projecte d’investigació par ticipativa 2016 

Albera Salut és una cooperativa de treballadors que gestiona l’Àrea Bàsica de Salut 
de la zona de l’Albera (Peralada, Cabanes, Garriguella....). És el darrer any de la 
prova pilot que Dipsalut va iniciar amb ells en diversos llocs d’implem
de proves del marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut. Allà Dipsalut ha 
estat bàsicament impulsant una acció de salut comunitària i obrint les consultes a la 
comunitat amb la incorporació dels determinants socials de la salut i 

quest projecte també hi col·labora la Universitat de Girona
, del grup de recerca d’envelliment, cultura i salut. L’import 

,00 €. 

Finalitzen les intervencions. 

t, SLP, 29 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 15/1392, ha 
presentat una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per el projecte 
d’investigació acció participativa per l’any 2016 i amb un pressupost de 20.000,00 

e gestor de la subvenció, en data 5 d’abril de 2016, emet un informe d’acord 
amb el qual la subvenció està prevista nominativament en el pressupost de Dipsalut 
d’enguany, i atès que és un projecte que fa tres anys que financem i es treballa en la 

tació al marc teòric de l’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut, es 
proposa resoldre favorablement la concessió de la subvenció per un import de 
20.000,00 euros i que segueixi vinculada a un treball conjunt per seguir amb 
l’adaptació del projecte al marc substantiu de Dipsalut. 

En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per 

, es fan públiques les delegacions de competències de la presidència 
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 
altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import anual no 

€ i la seva durada no sigui superior a tres anys 

Vist l’informe del cap de l’Àrea administrativa i econòmica de data 14 d’abril de 2016, i 
vist que l’Albera Salut SLP sol·licita una subvenció de 20.000,00 euros per l’any 2016 
que se li havia atorgat una subvenció pels anys 2013, 2014 i 2015 p
pel mateix concepte. Tot i que la subvenció està prevista nominativament en el 
pressupost de Dipsalut d’enguany, correspon al Consell Rector de Dipsalut resoldre la 
concessió de la subvenció.  

Atesos aquests antecedents i en ús de les atribucions li atribueixen els Estatuts de 
Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 32 

Publicar el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler 

Proposta concessió de subvenció exclosa de concurrè ncia 

Albera Salut és una cooperativa de treballadors que gestiona l’Àrea Bàsica de Salut 
de la zona de l’Albera (Peralada, Cabanes, Garriguella....). És el darrer any de la 
prova pilot que Dipsalut va iniciar amb ells en diversos llocs d’implementació en fase 
de proves del marc conceptual de promoció de la salut de Dipsalut. Allà Dipsalut ha 
estat bàsicament impulsant una acció de salut comunitària i obrint les consultes a la 
comunitat amb la incorporació dels determinants socials de la salut i les habilitats 

labora la Universitat de Girona, amb la 
envelliment, cultura i salut. L’import de la 

t, SLP, 29 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 15/1392, ha 
presentat una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per el projecte 
d’investigació acció participativa per l’any 2016 i amb un pressupost de 20.000,00 

e gestor de la subvenció, en data 5 d’abril de 2016, emet un informe d’acord 
amb el qual la subvenció està prevista nominativament en el pressupost de Dipsalut 
d’enguany, i atès que és un projecte que fa tres anys que financem i es treballa en la 

tació al marc teòric de l’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut, es 
proposa resoldre favorablement la concessió de la subvenció per un import de 
20.000,00 euros i que segueixi vinculada a un treball conjunt per seguir amb 

En la sessió constitutiva del consell rector, núm. 2015/09, el 28 de juliol de 2015 i per 
la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 15 

competències de la presidència 
en matèria de concessió de subvencions de caràcter directe per mitjà de resolució a 
altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import anual no 

Vist l’informe del cap de l’Àrea administrativa i econòmica de data 14 d’abril de 2016, i 
vist que l’Albera Salut SLP sol·licita una subvenció de 20.000,00 euros per l’any 2016 
que se li havia atorgat una subvenció pels anys 2013, 2014 i 2015 pel mateix import i 
pel mateix concepte. Tot i que la subvenció està prevista nominativament en el 
pressupost de Dipsalut d’enguany, correspon al Consell Rector de Dipsalut resoldre la 

li atribueixen els Estatuts de 
Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 



 

ACORD 
 
Primer. Autoritzar i compremetre amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 
4/3110/47902 Subvenció Albera Salut 
subvenció següent:  
 
Expedient Beneficiari

2016/1092 Albera Salut, SLP

Objecte  

Pel projecte d’investigació participativa
Subvenció 

Base subvencionable (*) 

20.000,00 € 
* Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.
 
Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals 
fixades per a la seva aplicació.
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjança
model disponible al web corporatiu (
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i 
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, encara que no hagin estat efectivament pagades a
l’acabament del període de justificació.
 
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta super
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvenci
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que
gener de 2017 com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 
 
Cinquè . Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o 
l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està 
obligat a reintegrar-ne l’excés.
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Autoritzar i compremetre amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 
Subvenció Albera Salut del pressupost de Dipsalut d’enguany, la 

Beneficiari  

Albera Salut, SLP 

Pel projecte d’investigació participativa 

% subvencionat Import concedit

100% 20.000,00
* Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 

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

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

. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que

com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 

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

ne l’excés. 

Acta CR 03/05/16 – Pàg. 33 

Autoritzar i compremetre amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 
st de Dipsalut d’enguany, la 

NIF 

B17723818 

Import concedit 

20.000,00€ 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 

nt el compte justificatiu simplificat segons 
que ha de contenir una 

memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 

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

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

. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 

ior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui 

onable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de 

com a data límit de justificació de la subvenció concedida.  

revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està 



 

Sisè. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de 
normativa concordant. 
 
Setè. Notificar aquest acord a 
 
El senyor Fermí Santamaria, vicepresident primer, abandona la reunió.
 
 
12. 2015/1116 - Proposta de concessió de subve

per a la promoció de la recerca de professionals as sistencials
 
El president explica que l
d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi
de la promoció de la recerca de professionals assistencials en formació especialitzada 
pel curs 2016-2017. L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en 
biomedicina i salut pública i comunitària 
per tal que puguin consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte
pretén millorar la formació especialitzada
professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives innovadores de recerca, 
augmentar el número de professionals assistencials i promoure la translació de tot 
aquest coneixement generat al pacient. El pressupost total del projecte és de 
67.500,00 €: dels ingressos
una subvenció de 60.000,00 
 
El senyor Salellas, vocal,
de les finalitats de l’organisme.
 
El president respon que 
Lleida i que Dipsalut, en la seva funció de promoció de la salut, també considera 
adient fer aquesta actuació per tal de millorar la qualitat dels professionals de la salut 
de la demarcació. 
 
Finalitzen les intervencions.
 
La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (en endavant, Fundació IdibGi 
o simplement la Fundació) sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública el 
16 de març de 2016 (RE 16/1582). L’objecte d’aquesta sol·lic
postMIR en el marc de la promoció de la recerca de professionals assistencials en 
formació especialitzada. El pressupost total del projecte és de 67.000,00 euros: dels 
ingressos 7.500,00 euros corresponen a finançament propi. Per
subvenció de 60.000,00 euros. L’actuació es portarà a terme des del mes de 
setembre de 2016 i acabarà el més d’agost de 2017.
 
L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en biomedicina i salut pública i 
comunitària en els professionals assistencials en formació, per tal que puguin 
consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte pretén millorar la 
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. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
putació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

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

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

. Notificar aquest acord a Albera Salut, SLP 

El senyor Fermí Santamaria, vicepresident primer, abandona la reunió.

Proposta de concessió de subve nció exclosa de concurrència 
per a la promoció de la recerca de professionals as sistencials

El president explica que l’objecte d’aquesta sol·licitud de la Fundació Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) és finançar els ajuts postMIR en el ma
de la promoció de la recerca de professionals assistencials en formació especialitzada 

2017. L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en 
biomedicina i salut pública i comunitària dels professionals assistencials en formac
per tal que puguin consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte
pretén millorar la formació especialitzada, inculcar la cultura científica en els joves 
professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives innovadores de recerca, 

mentar el número de professionals assistencials i promoure la translació de tot 
aquest coneixement generat al pacient. El pressupost total del projecte és de 

: dels ingressos, 7.500,00 € corresponen a finançament propi
una subvenció de 60.000,00 €. 

, vocal, qüestiona que l’objecte subvencionat es pugui incloure din
les finalitats de l’organisme. 

que aquest projecte ja es porta a terme amb bons resultats a 
Lleida i que Dipsalut, en la seva funció de promoció de la salut, també considera 
adient fer aquesta actuació per tal de millorar la qualitat dels professionals de la salut 

zen les intervencions. 

La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (en endavant, Fundació IdibGi 
o simplement la Fundació) sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública el 
16 de març de 2016 (RE 16/1582). L’objecte d’aquesta sol·licitud és finançar els ajuts 
postMIR en el marc de la promoció de la recerca de professionals assistencials en 
formació especialitzada. El pressupost total del projecte és de 67.000,00 euros: dels 
ingressos 7.500,00 euros corresponen a finançament propi. Per 
subvenció de 60.000,00 euros. L’actuació es portarà a terme des del mes de 
setembre de 2016 i acabarà el més d’agost de 2017. 

L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en biomedicina i salut pública i 
els professionals assistencials en formació, per tal que puguin 

consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte pretén millorar la 
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. En tot allò no previst en aquesta resolució, és aplicable l’Ordenança general de 
putació de Girona; La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

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

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

El senyor Fermí Santamaria, vicepresident primer, abandona la reunió. 

nció exclosa de concurrència 
per a la promoció de la recerca de professionals as sistencials  

a Fundació Institut 
és finançar els ajuts postMIR en el marc 

de la promoció de la recerca de professionals assistencials en formació especialitzada 
2017. L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en 

els professionals assistencials en formació, 
per tal que puguin consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte 

, inculcar la cultura científica en els joves 
professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives innovadores de recerca, 

mentar el número de professionals assistencials i promoure la translació de tot 
aquest coneixement generat al pacient. El pressupost total del projecte és de 

corresponen a finançament propi i se sol·licita 

qüestiona que l’objecte subvencionat es pugui incloure dins 

aquest projecte ja es porta a terme amb bons resultats a 
Lleida i que Dipsalut, en la seva funció de promoció de la salut, també considera 
adient fer aquesta actuació per tal de millorar la qualitat dels professionals de la salut 

La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (en endavant, Fundació IdibGi 
o simplement la Fundació) sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública el 

itud és finançar els ajuts 
postMIR en el marc de la promoció de la recerca de professionals assistencials en 
formació especialitzada. El pressupost total del projecte és de 67.000,00 euros: dels 

 tant sol·liciten una 
subvenció de 60.000,00 euros. L’actuació es portarà a terme des del mes de 

L’objectiu principal del projecte és incentivar la recerca en biomedicina i salut pública i 
els professionals assistencials en formació, per tal que puguin 

consolidar el projecte de recerca. En aquest sentit, el projecte pretén millorar la 



 

formació en recerca del personal assistencial en formació especialitzada, inculcar la 
cultura científica en els joves professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives 
innovadores de recerca, augmentar el número de professionals assistencials i 
promoure la translació de tot aquest coneixement generat al pacient.
 
Dipsalut té especial interès a col·laborar amb
quals, com en aquest cas, puguin incidir directament en millorar els diferents aspectes 
que composen l’àmbit de la salut pública.
 
D’acord amb l’informe de l’
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer.  Aprovar la concessió de subvenció per a Fundació Institut d’investigació 
Biomèdica de Girona, de NIF G17432592,
la promoció de la recerca de professionals assistencials, per import de 60.000,00 
euros que representa 88,88 % del pressupost presentat de 67.500 euros.
 
Expedient  Beneficiari

2016/1116 
Fundació Institut 
Biomèdica de Girona

Objecte  
Promoció de la recerca en els professionals assistencials en formació especialitzada: ajuts 
postMIR 
Subvenció  

Total 
pressupost 

Import 
concedit 
total 

67.500,00€ 60.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i comprometre, la despesa per import de seixanta mil euros (60.000 
euros) amb càrrec a l’aplicació 1/3110/48901 
de Dipsalut i d’acord amb la distribució següent:
 
Distribució imports per anualitats per aplicació pressupostària
2016 20.000,00 €
2017 40.000,00 €
 
Tercer. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir 
una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, 
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formació en recerca del personal assistencial en formació especialitzada, inculcar la 
els joves professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives 

innovadores de recerca, augmentar el número de professionals assistencials i 
promoure la translació de tot aquest coneixement generat al pacient.

Dipsalut té especial interès a col·laborar amb projectes de recerca els resultats dels 
quals, com en aquest cas, puguin incidir directament en millorar els diferents aspectes 
que composen l’àmbit de la salut pública. 

D’acord amb l’informe de l’àrea gestora, de 29 d’abril de 2016,
ncies que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  

Aprovar la concessió de subvenció per a Fundació Institut d’investigació 
Biomèdica de Girona, de NIF G17432592, per l’objecte d’ajuts postMIR en el marc de 
la promoció de la recerca de professionals assistencials, per import de 60.000,00 
euros que representa 88,88 % del pressupost presentat de 67.500 euros.

Beneficiari  NIF 
Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona 

G17432592 

Promoció de la recerca en els professionals assistencials en formació especialitzada: ajuts 

Percentatge 
subvencionat 

Periode 
subvencionable 

€ 88,88 % 
1 setembre 2016 a 
31 Agost 2017 

Autoritzar i comprometre, la despesa per import de seixanta mil euros (60.000 
euros) amb càrrec a l’aplicació 1/3110/48901 Conveni ONL Govern,
de Dipsalut i d’acord amb la distribució següent: 

 
Distribució imports per anualitats per aplicació pressupostària 

€ Aplicació pressupostària 
€ Aplicació pressupostària 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir 

a memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, 
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formació en recerca del personal assistencial en formació especialitzada, inculcar la 
els joves professionals d’aquest àmbit, consolidar iniciatives 

innovadores de recerca, augmentar el número de professionals assistencials i 
promoure la translació de tot aquest coneixement generat al pacient. 

projectes de recerca els resultats dels 
quals, com en aquest cas, puguin incidir directament en millorar els diferents aspectes 

rea gestora, de 29 d’abril de 2016, i ateses les 
atribueix, el Consell Rector 

Aprovar la concessió de subvenció per a Fundació Institut d’investigació 
d’ajuts postMIR en el marc de 

la promoció de la recerca de professionals assistencials, per import de 60.000,00 
euros que representa 88,88 % del pressupost presentat de 67.500 euros.   

 

Promoció de la recerca en els professionals assistencials en formació especialitzada: ajuts 

Data justificació 

15 setembre 2017 

Autoritzar i comprometre, la despesa per import de seixanta mil euros (60.000 
Conveni ONL Govern, del pressupost 

1/3110/48901 
1/3110/48901 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
segons model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir 

a memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, 



 

número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres 
ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de 
l’import i la seva procedència.
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud 
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació.
 
Cinquè. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la d
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el 
de setembre de 2017 com a data lím
Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a 
reintegrar-ne l’excés. 
 
Sisè. Dipsalut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini 
de justificació que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 
tercers.  
 
En el cas que la Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 
pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 
si no hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 
Setè. Concedir una bestreta del 33,33 % del import concedit,( 20.000 euros) prèvia 
sol·licitud per part de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, un cop 
estigui aprovat aquest aco
 
Vuitè. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comun
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/20
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros),
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.
 
Novè. Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, a
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
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número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres 
ngressos 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, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació. 

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
t total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 

subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 15 

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

ut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini 
de justificació que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 

En el cas que la Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
ment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 

pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 
si no hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 

denança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 

Concedir una bestreta del 33,33 % del import concedit,( 20.000 euros) prèvia 
sol·licitud per part de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, un cop 
estigui aprovat aquest acord pel Consell Rector. 

. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comun
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
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número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres 
ngressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de 

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
i que s’hagin meritat 

durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
t total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 

subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 

ocumentació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 

termini que finalitza el dia 15 
it de justificació de la subvenció concedida.  

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

ut podrà concedir, prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini 
de justificació que no excedirà d’un mes, sempre que no es perjudiquin drets de 

En el cas que la Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
ment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. La petició de 

pròrroga s’entendrà concedida de forma tàcita si es fa d’acord amb els termes indicats 
si no hi ha una resolució expressa en el sentit contrari, d’acord amb l’article 28.2 de 

Concedir una bestreta del 33,33 % del import concedit,( 20.000 euros) prèvia 
sol·licitud per part de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, un cop 

. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 

les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
14( si és una entitat privada que 

percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 

s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut. 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la Llei 
ccés a la informació pública 

i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  



 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris. 
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 
comportament establertes pel codi de conducta.

e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant
i arbitrarietat en la presa de decisions.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 

h) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

i) La bona fe. 
j) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 

raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
k) Mantenir la deguda reserva respecte d

l’exercici de les seves competències.
 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions.
 
Desè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius amb l’objecte 
d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les
les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 
el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics in
relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En 
aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol 
acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà compor
en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, 
amb la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aporta
 
Onzè. Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i de la Llei 26/2010, del 3 d’agost
administracions públiques de Catalunya i de les normes bàsiques establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament, i 
subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella normativa que el modifiqui o 
complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació. 
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El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

ament establertes pel codi de conducta. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
abilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

, General de subvencions. 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius amb l’objecte 
d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les
les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 
el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics in
relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En 
aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol 
acció de caràcter protocol·lari.  

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

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les 
administracions públiques de Catalunya i de les normes bàsiques establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament, i  l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella normativa que el modifiqui o 
complementi, que en qualsevol cas serà d’ aplicació.  
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El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o regles de 

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

qualsevol mena de discriminació 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 

els fets o informacions coneguts per raó de 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general relatius amb l’objecte 
d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb l’anagrama 
corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les actuacions. En 
les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en 
relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en 
el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes públics informatius 
relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de Dipsalut. En 
aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per realitzar qualsevol 

tar 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 

ció, s’haguessin pogut satisfer. 

Aquest conveni s’estableix sens perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

, de règim jurídic de les 
administracions públiques de Catalunya i de les normes bàsiques establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 

l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona així com d’aquella normativa que el modifiqui o 



 

Dotzè. Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona. 
 

13. 2016/1127 - Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència per al suport a la publicació d’un sup lement setmanal de 
salut 

 
El president explica que la proposta és concedir una subvenció al Diari de Girona, la 
capçalera de referència de l
comarcal, pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars i una difusió de 
més de 5.000 exemplars de promig, pel suport a la publicació durant l’any 2016 d’un 
suplement setmanal de salut, per u
 
Finalitzen les intervencions.
 
Diari de Girona SA, amb CIF 
registre d’entrada número 16/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública 
per al suport a la publicació dur
capçalera “Diari de Girona”, per un import de 20.000,00 
 
El Diari de Girona és, en l’àmbit de la premsa d’abast comarcal, la capçalera de 
referència de les comarques gironines pel que fa a la seva tir
exemplars de tirada i una difusió de més de 5.000 exemplars de promig. 
 
Dipsalut, en el seu interès per incidir directament en la promoció dels hàbits 
saludables entre la ciutadania, ha col·laborat durant quatre anys amb el Diari de 
Girona per a la publicació setmanal, cada dijous, del suplement de salut, i vol mantenir 
aquesta col·laboració que permet que informacions valuoses en matèria de promoció 
de la salut i dels hàbits saludables i, en general, en matèria de salut pública arrib
àmpliament a la ciutadania de les comarques gironines.
 
En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de 
21 de març de 2016, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/47900 
subvencions a empreses Govern del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció 
següent: 
 

Expedient  
2016/1127 
Objecte  
Suport a la publicació del Suplement de Salut a Diari de Girona
Subvenció  
Total pressupost 
150.000,00 € 
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. Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència per al suport a la publicació d’un sup lement setmanal de 

El president explica que la proposta és concedir una subvenció al Diari de Girona, la 
capçalera de referència de les comarques gironines en l’àmbit de la premsa d’abast 
comarcal, pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars i una difusió de 
més de 5.000 exemplars de promig, pel suport a la publicació durant l’any 2016 d’un 
suplement setmanal de salut, per un import de 20.000,00 €.  

Finalitzen les intervencions. 

Diari de Girona SA, amb CIF A61135521, sol·licita , en data 18 de març de 2016, amb 
registre d’entrada número 16/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública 
per al suport a la publicació durant l’any 2016 d’un suplement setmanal de salut a la 
capçalera “Diari de Girona”, per un import de 20.000,00 €. 

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

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

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de 
21 de març de 2016, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 

l Consell Rector aprova, amb sis vots a favor i una abstenció, 

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/47900 
subvencions a empreses Govern del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció 

Beneficiari  NIF 
Diari de Girona SA A61135521

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

% subvencionat Import concedit
13,33 % 20.000,00 
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. Notificar aquesta resolució a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 

Proposta de concessió d’una subvenció exclosa de 
concurrència per al suport a la publicació d’un sup lement setmanal de 

El president explica que la proposta és concedir una subvenció al Diari de Girona, la 
es comarques gironines en l’àmbit de la premsa d’abast 

comarcal, pel que fa a la seva tirada, amb més de 7.500 exemplars i una difusió de 
més de 5.000 exemplars de promig, pel suport a la publicació durant l’any 2016 d’un 

, sol·licita , en data 18 de març de 2016, amb 
registre d’entrada número 16/1603, una subvenció exclosa de concurrència pública 

ant l’any 2016 d’un suplement setmanal de salut a la 

El Diari de Girona és, en l’àmbit de la premsa d’abast comarcal, la capçalera de 
ada, amb més de 7.500 

exemplars de tirada i una difusió de més de 5.000 exemplars de promig.  

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

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de Gerència, de data 
21 de març de 2016, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 

aprova, amb sis vots a favor i una abstenció, 

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/3110/47900 - Altres 
subvencions a empreses Govern del pressupost de Dipsalut d’enguany, la subvenció 

A61135521 

Import concedit 
20.000,00 € 



 

Segon. Notificar al beneficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb alt
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una 
memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, una relació classificada 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura, el detall d’altres ingre
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 qu
durant el termini previst, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació.
 
Quart. El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import tot
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la docume
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el 
gener de 2017 com a data límit de ju
 
Quan, a conseqüència de l’anulació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a 
reintegrar-ne l’excés. 
 
Cinquè. El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 
en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 
quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 
publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.
 
Sisè. Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la 
Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb alt
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una 

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

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

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació. La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el dia 31 de 

com a data límit de justificació de la subvenció concedida. 

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

ari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a

es retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 

en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
ubvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 

quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 

lla informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut.

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la 
Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

han de complir amb els principis ètics i regles de conducta: 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
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neficiari que si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
model disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), que ha de contenir una 

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

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

El centre gestor comprovarà i verificarà la documentació justificativa. S’haurà 
al de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 

subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 

ntació justificativa, la despesa acreditada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 

termini que finalitza el dia 31 de 
stificació de la subvenció concedida.  

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

ari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li 
atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la 

es retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a 
les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs 

en els supòsits de l’article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que 
ubvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el 

quaranta per cent dels seus  ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s’entendrà que ha donat 

lla informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut. 

Les persones de l’entitat beneficiària de conformitat amb l’article 55, de la 
Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

han de complir amb els principis ètics i regles de conducta:  

El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 



 

c) La transparència de les a
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 

funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o 
regles de comportament establertes pel codi de conducta.

e) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

f) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitra

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen.

h) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels u

i) La bona fe. 
j) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 

per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
k) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de les seves competències.
 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions
 
Setè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Diari de Girona 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les com
plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut 
com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes 
públics informatius relatius a l’
Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per 
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquest punt podrà comportar la pèrdua dels impo
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb 
la reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les 
quantitats que, en relació amb la pròpia aportació, s’haguessin pogut 
 
Vuitè. En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administrati
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la 
resta de normativa concordant.
 
Novè. Notificar aquesta resolució a Diari 
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La transparència de les activitats finançades pel sector públic. 
El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o 
regles de comportament establertes pel codi de conducta. 

imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
e l’exercici de les seves competències. 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions 

e de publicitat, informació o difusió en general del Diari de Girona 
relatius amb l’objecte d’aquest acord, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb 
l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les 
plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut 
com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes 
públics informatius relatius a l’objecte d’aquest acord es convidarà un representant de 
Dipsalut. En aquest sentit, el beneficiari s’haurà de coordinar amb Dipsalut  per 
realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  

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

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administrati
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la 
resta de normativa concordant. 

Notificar aquesta resolució a Diari de Girona SA. 
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El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a 
funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o 

imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls pugui oferir 
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de les seves funcions. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

L’incompliment d’aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt 
greu, l’òrgan concedent actuarà d’acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de 

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

unicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les 
plataformes socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, també s’esmentarà Dipsalut 
com a col·laborador en el finançament de les actuacions. Si és el cas, en els actes 

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

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

En tot allò no previst en aquesta resolució, són aplicables l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i la 



 

14. 2015/874 - Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de 
col·laboració amb l’Associació de Pallassos Xaropcl own per al 
finançament del projecte “Somriures a l’hospital” p er a l’anualitat 2016

 
El president explica que Dipsalut i Xaropclow
conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital”, pel 
qual es concedia a l’entitat 20.000,00 
2016. El 28 d’octubre de 2015, Xaropclown, va presentar un escrit sol·licitant un 
augment de la dotació pressupostària, en 8.000,00 
continuïtat al servei de pallassos a l’hospita
la segona anualitat i augmentar la quantitat de la subvenció en 8.000 
de 28.000,00 €. 
 
Finalment, el president exposa que, segons recomanació de la Intervenció de 
Dipsalut, aquest serà l’últim any 
condicions, ja que ha de ser modificat per tal d’ajustar
 
Finalitzen les intervencions.
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
Xaropclown, el 27 d’abril de 2015, van signar el Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 
l’anualitat 2015 i 20.000,00 euros per a l’anualitat 2016.
 
El 21 d’octubre de 2015, l’associació de palla
justificatiu de l’anualitat 2015. D’acord amb l’informe favorable de l’àrea de promoció 
de la Salut es va justificar el total de despeses concedides.
 
El 28 d’octubre de 2015 Xaropclown, va presentar un escrit sol·lic
la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 
informe tècnic on s’indicava que el projecte presentat està en sin
de promoció de la salut de Dipsalut i va proposar la modificació del crèdit 
subvencionat, perquè la quantitat subvencionable no s’havia incrementat en els últims 
exercicis i, per tant, aquets l’increment permetrà una correcta execució
activitats que porta a terme l’associació.
 
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 
Dipsalut per a l’exercici 2016, d’a
 

Org.  Prog.  Econ.  Descripc

1 3110 48901 
Govern i 
ONL Govern

4 3110 48903 
Xaropclown 
somriures 
d’hospital

 
* Aprovat per Consell Rector en Sessió ordinària núm. 2015/11, de 13 d’octubre.
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Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de 
col·laboració amb l’Associació de Pallassos Xaropcl own per al 
finançament del projecte “Somriures a l’hospital” p er a l’anualitat 2016

El president explica que Dipsalut i Xaropclown, el 27 d’abril de 2015, van signar el 
conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital”, pel 
qual es concedia a l’entitat 20.000,00 € en l’anualitat 2015 i 20.000,00 € en l’anualitat 
2016. El 28 d’octubre de 2015, Xaropclown, va presentar un escrit sol·licitant un 
augment de la dotació pressupostària, en 8.000,00 €s anuals, per poder donar 
continuïtat al servei de pallassos a l’hospital. Es proposa aprovar l’addenda que afecta 
la segona anualitat i augmentar la quantitat de la subvenció en 8.000 

Finalment, el president exposa que, segons recomanació de la Intervenció de 
Dipsalut, aquest serà l’últim any en què aquest programa es durà a terme en aquestes 
condicions, ja que ha de ser modificat per tal d’ajustar-se a la legislació vigent.

Finalitzen les intervencions. 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
l 27 d’abril de 2015, van signar el Conveni de col·laboració per al 

finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 
l’anualitat 2015 i 20.000,00 euros per a l’anualitat 2016. 

El 21 d’octubre de 2015, l’associació de pallassos Xaropclown va presentar el compte 
justificatiu de l’anualitat 2015. D’acord amb l’informe favorable de l’àrea de promoció 
de la Salut es va justificar el total de despeses concedides. 

El 28 d’octubre de 2015 Xaropclown, va presentar un escrit sol·licitant un augment de 
la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 
informe tècnic on s’indicava que el projecte presentat està en sintonia amb el projecte 
de promoció de la salut de Dipsalut i va proposar la modificació del crèdit 
subvencionat, perquè la quantitat subvencionable no s’havia incrementat en els últims 
exercicis i, per tant, aquets l’increment permetrà una correcta execució
activitats que porta a terme l’associació. 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 
Dipsalut per a l’exercici 2016, d’acord amb el següent detall: 

Descripc  Crèdit 
proposat (*) 

Augment  Disminució

Govern i 
ONL Govern 145.463,00€ 0,00€ 8.000,00

Xaropclown 
somriures 
d’hospital 

20.000,00€ 8.000,00€ 0,00€ 

* Aprovat per Consell Rector en Sessió ordinària núm. 2015/11, de 13 d’octubre.
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Proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni de 
col·laboració amb l’Associació de Pallassos Xaropcl own per al 
finançament del projecte “Somriures a l’hospital” p er a l’anualitat 2016  

n, el 27 d’abril de 2015, van signar el 
conveni de col·laboració per al finançament del projecte “Somriures a l’hospital”, pel 

€ en l’anualitat 2015 i 20.000,00 € en l’anualitat 
2016. El 28 d’octubre de 2015, Xaropclown, va presentar un escrit sol·licitant un 

€s anuals, per poder donar 
l. Es proposa aprovar l’addenda que afecta 

la segona anualitat i augmentar la quantitat de la subvenció en 8.000 €, amb un total 

Finalment, el president exposa que, segons recomanació de la Intervenció de 
en què aquest programa es durà a terme en aquestes 

se a la legislació vigent. 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
l 27 d’abril de 2015, van signar el Conveni de col·laboració per al 

finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 

ssos Xaropclown va presentar el compte 
justificatiu de l’anualitat 2015. D’acord amb l’informe favorable de l’àrea de promoció 

itant un augment de 
la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 

tonia amb el projecte 
de promoció de la salut de Dipsalut i va proposar la modificació del crèdit 
subvencionat, perquè la quantitat subvencionable no s’havia incrementat en els últims 
exercicis i, per tant, aquets l’increment permetrà una correcta execució de les 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 

Disminució  Crèdit inicial 
2016 

8.000,00€ 137.463,00€ 

28.000,00€ 

* Aprovat per Consell Rector en Sessió ordinària núm. 2015/11, de 13 d’octubre. 



 

El 24 de febrer de 2016 (RE 2016/1353) l’Associació de pallassos Xaropclown va 
presentar un sol·licitud de Bestreta per un import de 14.000,00 euros, atès
s’havia procedit a la modificació del conveni de col·laboració, per tal d’ampliar
8.000,00 euros per a l’any 2016, d’acord amb l’acord del Consell Rector, núm. 
2015/11, de 13 d’octubre de 2015, l’àrea gestora va emetre un informe favorable de
50% de l’import inicialment concedit 10.000,00 euros.
 
En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de l’àrea gestora
2 de novembre de 2015, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consel
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
Q1700565C, i Xaropclown, 
ampliant el conveni de col·l
a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent, i de la qual s’adjunta a 
l’annex I una còpia: 
 

Anualitat Base 
subvencionable 

2015 26.950,00 € 

2016 28.055,00 € 

Total 55.005,00 € 

 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa total de 
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 Xaropclown Projecte “Somriures a 
l’Hospital” Dipsalut de l’any 2016.
 
Tercer. Aprovar una bestreta del 50% de l’impor
d’un total de 4.000,00 euros, condicionada a la formalització d’aquesta addenda.
 
Quart.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de su
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, 
justificativa del projecte, una relació classificada de les des
projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al 
pressupost de despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin 
efectivament pagades abans de l’acabament del període de justificació.
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El 24 de febrer de 2016 (RE 2016/1353) l’Associació de pallassos Xaropclown va 
presentar un sol·licitud de Bestreta per un import de 14.000,00 euros, atès
s’havia procedit a la modificació del conveni de col·laboració, per tal d’ampliar
8.000,00 euros per a l’any 2016, d’acord amb l’acord del Consell Rector, núm. 
2015/11, de 13 d’octubre de 2015, l’àrea gestora va emetre un informe favorable de
50% de l’import inicialment concedit 10.000,00 euros. 

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de l’àrea gestora
2 de novembre de 2015, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 

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

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
i Xaropclown, per al finançament del projecte “somriures a l’hospital” 

ampliant el conveni de col·laboració concedit (20.000,00 euros) en 8.000,00 euros per 
a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent, i de la qual s’adjunta a 

Import 
atorgat 

Ampliació 
aprovada 

Import total 
atorgat 

% Base 
subven
cionable

20.000,00 € 0,00 € 20.000,00€ 74,21 %

20.000,00 € 8.000,00€ 28.000,00€ 99,80%

40.000,00 € 8.000,00 48.000,00€ 87,00 

Autoritzar i comprometre la despesa total de vuit mil euros (8.000,00 
a l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 Xaropclown Projecte “Somriures a 

l’Hospital” Dipsalut de l’any 2016. 

Tercer. Aprovar una bestreta del 50% de l’import ampliat (8.000,00 euros) que serà 
d’un total de 4.000,00 euros, condicionada a la formalització d’aquesta addenda.

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que ha de contenir una memòria 
justificativa del projecte, una relació classificada de les despeses de l’activitat o 
projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura i el detall d’altres 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’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin 
efectivament pagades abans de l’acabament del període de justificació.
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El 24 de febrer de 2016 (RE 2016/1353) l’Associació de pallassos Xaropclown va 
presentar un sol·licitud de Bestreta per un import de 14.000,00 euros, atès que no 
s’havia procedit a la modificació del conveni de col·laboració, per tal d’ampliar-lo en 
8.000,00 euros per a l’any 2016, d’acord amb l’acord del Consell Rector, núm. 
2015/11, de 13 d’octubre de 2015, l’àrea gestora va emetre un informe favorable del 

En virtut d’aquests antecedents, i en consonància amb l’informe de l’àrea gestora, de 
2 de novembre de 2015, ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de 

l’adopció del següent 

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
per al finançament del projecte “somriures a l’hospital” 

aboració concedit (20.000,00 euros) en 8.000,00 euros per 
a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent, i de la qual s’adjunta a 

% Base 
subven -
cionable  

Data fi de 
justificació 

74,21 % 
30 de desembre 

de 2015 

99,80% 
30 de desembre 

de 2016 

 %  

vuit mil euros (8.000,00 €) amb 
a l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 Xaropclown Projecte “Somriures a 

t ampliat (8.000,00 euros) que serà 
d’un total de 4.000,00 euros, condicionada a la formalització d’aquesta addenda. 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
bvencions de la Diputació 

de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons 
que ha de contenir una memòria 

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

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’hagi meritat 
durant el termini previst en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat 
efectivament pagades abans de l’acabament del període de justificació. 



 

 
Cinquè. La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a 
màxim el dia 30 de desembre de 2016.
 
Sisè. Facultar el president de Dipsalut, per a la signatura
sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per a la modificació dels 
elements no substancials. Així mateix, es faculta la presidència per resoldre qualsevol 
incidència en la justificació de la subvenció.
 
Setè. Notificar aquest acord a l’Associació de Pallasos Xaropclown.
 
Annex 12.1 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIACIÓ DE 
PALLASSOS XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECT E “SOMRIURES A 
L’HOSPITAL” 2015- 2016
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Dipsalut , amb CIF núm. 
M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell
31 de març de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
 
D’altra part, L’Associcació de Pallassos Xaropclown
representada pel seu president, el senyor Miquel Noguer Savalls.
 
MANIFESTEN 

I. L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
Xaropclown, el 27 d’abril de 2016, van signar el Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 
l’anualitat 2015 i 20.000,00 euros per a l’anualitat 2016.

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

pallassos de l’equip de Xaropclown als infants ingressats a l’hospital Dr. Josep 
Trueta de Girona.

 
III. El 28 d’octubre de 2015 Xaropclo

la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 
informe tècnic s’indicava que el
de la salut  de Dipsalut. Proposant la modificació de crèdit subvencionat, perquè la 
quantitat subvencionable no s’ha incrementat en els últims exercicis i, per tant, 
l’increment permetrà una correcta 
l’associació l’any 2016
 

IV. El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 
Dipsalut per a l’exercici 2016, d’acord amb el següent detall:
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La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a 
màxim el dia 30 de desembre de 2016. 

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

Notificar aquest acord a l’Associació de Pallasos Xaropclown.

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIACIÓ DE 
PALLASSOS XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECT E “SOMRIURES A 

2016 

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

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

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

 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
Xaropclown, el 27 d’abril de 2016, van signar el Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 

15 i 20.000,00 euros per a l’anualitat 2016. 

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

El 28 d’octubre de 2015 Xaropclown, va presentar un escrit sol·licitant un augment de 
la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 
informe tècnic s’indicava que el projecte està en sintonia am bel projecte de promoció 
de la salut  de Dipsalut. Proposant la modificació de crèdit subvencionat, perquè la 
quantitat subvencionable no s’ha incrementat en els últims exercicis i, per tant, 
l’increment permetrà una correcta execució de les activitats que porta a terme 
l’associació l’any 2016 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 

exercici 2016, d’acord amb el següent detall: 
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La subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de justificar com a 

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

Notificar aquest acord a l’Associació de Pallasos Xaropclown. 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT I L’ASSOCIACIÓ DE 
PALLASSOS XAROPCLOWN PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECT E “SOMRIURES A 

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

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

, amb CIF núm. G17882564, 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
Xaropclown, el 27 d’abril de 2016, van signar el Conveni de col·laboració per al 
finançament del projecte “somriures a l’hospital” concedint 20.000,00 euros per a 

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

wn, va presentar un escrit sol·licitant un augment de 
la dotació pressupostària, de 8.000,00 euros anuals per poder donar continuïtat al 
servei de pallassos a l’hospital. El 2 de novembre de 2015 l’àrea gestora va emetre un 

projecte està en sintonia am bel projecte de promoció 
de la salut  de Dipsalut. Proposant la modificació de crèdit subvencionat, perquè la 
quantitat subvencionable no s’ha incrementat en els últims exercicis i, per tant, 

execució de les activitats que porta a terme 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària núm. 2015/11 de 13 d’octubre de 
2015, va acordar modificar els crèdits inicials de les aplicacions dels pressupost de 



 

V.  
Org.  Prog.  Econ.  Descripc

1 3110 48901 Govern i ONL 
Govern

4 3110 48903 
Xaropclown 
somriures 
d’hospital

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

  
Primer.  Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
Q1700565C, i Xaropclown amb CIF núm. 
“somriures a l’hospital” ampliant el conveni de col·laboració concedit (20.000,00 euros) en 
8.000,00 euros per a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent:
 

Anualitat  Base 
subvencionable 

Import atorgat

2015 26.950,00 € 20.000,00 

2016 28.055,00 € 20.000,00 

Total 55.005,00 € 40.000,00 

 
Per tant, Dipsalut es compromet a col·l
Xaropclown perquè pugui acomplir els objectius del Conveni singnat i ampliat pel 2016 
mitjançant l'aportació econòmica total de quaranta
representa un 87,00 % del pres
 
Tercer. El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 
Xaropclown Projecte somriures a Dipsalut de l’any 2016.
  
Quart. Atès que mitjançant bestreta, ja s’ha fet efectiu el 50% (1
concedit inicialment (20.000,00 euros) per a l’any 2016, i atenent a la sol·licitud de bestreta 
presentada per l’Associació de Pallassos Xaropclown es farà efectiva amb aquesta addenda al 
conveni una bestreta de 4.000,00 euros q
mitjançant la present addenda, condicionada a la formalització d’aquesta addenda.
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança gen
seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat 
corporatiu de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’im
procedència. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el termini previst 
en l’objecte de la convocatòria, encara que
l’acabament del període de justificació.
 
 

2016_1439_A0101 – Secretaria – Acta

Descripc  Crèdit 
proposat 

Augment  Disminució

Govern i ONL 
Govern 145.463,00€ 0,00€ 8.000,00

Xaropclown 
somriures 
d’hospital 

20.000,00€ 8.000,00€ 0,00€ 

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

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, 
i Xaropclown amb CIF núm. Q1700565C, per al finançament del projecte 

“somriures a l’hospital” ampliant el conveni de col·laboració concedit (20.000,00 euros) en 
8.000,00 euros per a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent:

Import atorgat  Ampliació  
aprovada 

Import total 
atorgat 

% Base 
subvencion
able 

20.000,00 € 0,00 € 20.000,00€ 74,21 %

20.000,00 € 8.000,00€ 28.000,00€ 99,80%

40.000,00 € 8.000,00 48.000,00€ 87,00 %

Per tant, Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb l’Associació de Pallassos 
Xaropclown perquè pugui acomplir els objectius del Conveni singnat i ampliat pel 2016 
mitjançant l'aportació econòmica total de quaranta-vuit mil euros (48.000,00 euros), que 
representa un 87,00 % del pressupost presentat (55.005,00 euros).  

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 
Xaropclown Projecte somriures a Dipsalut de l’any 2016. 

Atès que mitjançant bestreta, ja s’ha fet efectiu el 50% (10.000,00 euros) de l’import 
concedit inicialment (20.000,00 euros) per a l’any 2016, i atenent a la sol·licitud de bestreta 
presentada per l’Associació de Pallassos Xaropclown es farà efectiva amb aquesta addenda al 
conveni una bestreta de 4.000,00 euros que sorgeix  del 50% de l’ampliació concedida 
mitjançant la present addenda, condicionada a la formalització d’aquesta addenda.

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

que ha de contenir una memòria justificativa del projecte, una relació 
de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número 

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

Es consideren despeses subvencionables aquelles incloses i declarades al pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol·licitud i que s’hagi meritat durant el termini previst 
en l’objecte de la convocatòria, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l’acabament del període de justificació. 
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Disminució  Crèdit inicial 
2016 

8.000,00€ 137.463,00€ 

28.000,00€ 

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

Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre Dipsalut, amb CIF núm. 
er al finançament del projecte 

“somriures a l’hospital” ampliant el conveni de col·laboració concedit (20.000,00 euros) en 
8.000,00 euros per a l’anualitat 2016, per tant quedant de la manera següent: 

% Base 
subvencion

Data fi de 
justificació 

74,21 % 30 de desembre de 
2015 

99,80% 30 de desembre de 
2016 

87,00 %  

 
aborar econòmicament amb l’Associació de Pallassos 

Xaropclown perquè pugui acomplir els objectius del Conveni singnat i ampliat pel 2016 
vuit mil euros (48.000,00 euros), que 

El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec l’aplicació pressupostària 4/3110/48903 

0.000,00 euros) de l’import 
concedit inicialment (20.000,00 euros) per a l’any 2016, i atenent a la sol·licitud de bestreta 
presentada per l’Associació de Pallassos Xaropclown es farà efectiva amb aquesta addenda al 

ue sorgeix  del 50% de l’ampliació concedida 
mitjançant la present addenda, condicionada a la formalització d’aquesta addenda. 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
eral de subvencions de la Diputació de Girona i a la 

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

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

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

no hagin estat efectivament pagades abans de 



 

Sisè.  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 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable. 
 
La justificació de l’anualitat 2015 ja es va fer e
l’anualitat 2016 s’haurà de realitzar com a màxim el dia 
subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació.
 
No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació 
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions
 
Setè. Dipsalut podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una 
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti
haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 
model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides en els termes indicats, llevat qu
 
Vuitè. Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 
assumit íntegrament per l’Associació de Pallassos Xaropclown.
 
Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni.
 
Novè. En tot acte de publicitat, in
Xaropclown relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 
actuacions. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes 
socials en relació amb l’objecte de l’ajuda, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el 
finançament de les actuacions.
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’ob
un representant de Dipsalut. L’Associació de Pallassos Xaropclown s’haurà de coordinar amb 
Dipsalut  per realitzar qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua 
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la 
reserva del dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en 
relació amb la pròpia aportació, s’haguess
 
Desè. Dipsalut es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista.
 
Onzè. La vigència d’aquest Conveni s’estén des d
desembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.
 
Dotzè. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció antici
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.
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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 
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.  

alitat 2015 ja es va fer el 21 d’octubre de 2015 , i la justificació per a 
s’haurà de realitzar com a màxim el dia 30 de desembre de 2016.

subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació.

tificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació 
d’ofici de les aportacions pendents i l’inici del procediment de minoració o si s’escau la 
revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de subvencions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al  31 de 
desembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 

No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció antici
d’aquest Conveni, l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal 
o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
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S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada. 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 

, i la justificació per a 
30 de desembre de 2016.  Aquesta 

subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre que no es sobrefinanci l’actuació. 

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

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

la sol·licitud de pròrroga, 
ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el 

model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions de pròrroga s’entendran 
e hi hagi una resolució expressa en sentit contrari. 

Si el preu final de l’execució del projecte experimentés un increment, aquest serà 

revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció fos inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne 
l’excés, d’acord amb allò establert a la normativa reguladora d’aquest conveni. 

formació o difusió en general de l’Associació de Pallassos 
Xaropclown relatius amb l’objecte d’aquest Conveni, es farà constar la col·laboració de 
Dipsalut amb l’anagrama corresponent, com a membre col·laborador en el finançament de les 

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

jecte d’aquest Conveni es convidarà 
un representant de Dipsalut. L’Associació de Pallassos Xaropclown s’haurà de coordinar amb 

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 del projecte ja que la subvenció des del seu inici té la consideració de finalista. 

e la data de la seva signatura fins al  31 de 
desembre de 2016 sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 

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



 

 
Tretzè. Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.
 
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014,
Pallassos Xaropclown resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
obstant, si el beneficiari està obliga
esmentada, Dipsalut entendrà que la informació ja està publicada i, per tant, no serà 
necessària la seva comunicació.
 
Catorzè. Els signants d’aquest Conveni són responsables del compliment de 
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. 
 
Quinzè. Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvenc
Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de març de 2012). La jurisdicció contenciosa 
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar
entre les parts en el transcurs d’aquest Conveni.
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 
que s’assenyalen. 
 
Girona,_______________________
 
Dipsalut 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
President, p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 

 
15. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la 

convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 

16. Torn obert de paraules
 
No hi ha cap intervenció.
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. Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

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

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

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

rmitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 

Girona,_______________________  

Josep M. Corominas i Barnadas  

Girona, _______________________
 
Associació de Pallassos Xaropclown
 
Miquel Noguer i Savalls
President 
  
 
 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la 

Torn obert de paraules  

No hi ha cap intervenció. 
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. Els signants d’aquest conveni se sotmeten al compliment del que, en matèria de 
transparència, estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

del 29 de desembre, L’Associació de 
Pallassos Xaropclown resta obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. No 

t a la publicitat activa, d’acord amb el que estableix la Llei 
esmentada, Dipsalut entendrà que la informació ja està publicada i, per tant, no serà 

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 

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

rmitat, les parts signen per duplicat, aquest Conveni en els llocs i les dates 

Girona, _______________________  

Associació de Pallassos Xaropclown  

Miquel Noguer i Savalls 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la 



 

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

El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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e la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  


