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Secretaria 
DA/tf 
10_2017_0730_A0101 
 
 
Acta de la reunió extraordinària del Consell Rector  de Dipsalut del 21 de febrer 
de 2017. Girona. Membres del Consell Rector.  
 
Núm. sessió:  2017/03 
Caràcter:  Extraordinària 
Data: 21 de febrer de 2017 
Horari:  De les 09:20 a les 09:40 hores 
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 : 
Lluís Sais i Puigdemont 
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés 

 
Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Companys i Güell, senyor 
Lluís Costabella i Portella, senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert Gómez i Casas 
i senyor Carles Salgas i Padrosa, i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda. 
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Ordre del dia  
 
1. 03_2017_0274_X0101 – Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 

de Dipsalut per a l’any 2017 
 

2. 19_2017_0239_X0203E01 – Proposta de concessió de subvenció exclosa de 
concurrència pública a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del Servei de 
control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per al Projecte educatiu del 
mosquit tigre a la demarcació de Girona l’any 2017 
 

3. 03_2017_0720_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases reguladores 
específiques de subvencions per a la realització de congressos, simposis, 
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona 
 

4. 08_2017_0212_F0107 – Donar compte del Decret de proposta a la Presidència 
de la Diputació de Girona de liquidació del pressupost de Dipsalut de l’exercici 
2016 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
 
Abans d’iniciar la sessió, el president dóna la benvinguda al Consell Rector al diputat 
senyor Lluís Sais i Puigdemont, a qui el Ple de la Diputació de Girona ha designat 
com a nou vocal del Consell Rector i com a vicepresident segon de Dipsalut en 
substitució del senyor Josep Mari Rufí. 
 
1. 03_2017_0274_X0101 – Proposta d’aprovació del Pl a Estratègic de 

Subvencions de Dipsalut per a l’any 2017 
 
El president explica la proposta. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas considera positiva la decisió d’aprovar anualment un Pla 
Estratègic de Subvencions, però manifesta que no pot votar-ne a favor, ja que no 
està d’acord amb la totalitat de les subvencions concedides i la seva gestió, 
especialment en el cas de les subvencions nominatives, perquè en alguns casos el 
mateix concepte, actuació o equipament rep finançament tant de Dipsalut com de la 
Diputació de Girona. 
 
El president agraeix la seva intervenció i recorda que totes les aportacions dels 
vocals són estudiades per l’Organisme per tal de millorar la gestió de l’ens.   
 
Finalitzen les intervencions. 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
estableix que les Administracions Públiques, prèviament a la proposta de 
subvencions, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i 
efectes que pretenen i els terminis necessaris per a la seva consecució, així com els 
costos previstos i les fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. 



 

10_2017_0730_A0101 - Pàg. 3 

 
El reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix quins són els 
principis directors, àmbit , contingut, competència, seguiment i els efectes 
d’incompliment del pla estratègic. 
 
Vist l’informe de la gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica del 
17 de febrer de 2016, a on es proposa l’aprovació del pla estratègic per l’anualitat 
2017 i a on queda acreditada la necessitat del pla. 
 
En virtut d’aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal 
senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2017, d’acord amb el text que 
figura en l’annex 1. 
 
Segon. Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2017 a la web de Dipsalut, al 
tauler d’anuncis electrònic (e-tauler) de l’Organisme i, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
Annex 1.1 
 
Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut 
2017 
 
ÍNDEX 
 
PREÀMBUL ................................................................................................................................... 3 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS .................................................................................... 4 
CAPITOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS ................................................................................... 5 
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN LES SUBVENCIONS ..... 6 
CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 
I QUALITAT DE VIDA ................................................................................................................... 7 
CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ......................... 15 
CAPITOL VI. ALTRES SUBVENCIONS ..................................................................................... 17 
CAPITOL VII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT ..................................... 18 
CAPITOL VIII. SEGUIMENT I AVALUACIÓ ............................................................................... 21 
CAPÍTOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 
SUBVENCIONS .......................................................................................................................... 21 
 
PREÀMBUL 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi l’establiment de 
subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla Estratègic de Subvencions 
els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i els terminis necessaris per a la 
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seva consecució. Alhora, s’establiran els costos previstos i les fonts de finançament, i es 
supeditaran en tot cas, al compliment dels objectius de l’estabilitat pressupostària. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions determina quin ha de ser el  seu àmbit d’actuació, el 
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu seguiment i els efectes en cas 
d’incompliment. 
 
Així mateix, la gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquest principis suposen 
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la informació i la 
transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en especial des de 
l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la 
informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre 
les administracions públiques i les diferents àrees que composen l’Organisme. 
 
En quant als objectius de l’organisme, Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als 
ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les 
comarques gironines la realització de projectes de promoció i protecció de la salut. 
 
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, realitza i 
fomenta campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar 
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables, i treballa per ajudar als 
col·lectius més vulnerables perquè puguin assolir una millor qualitat de vida.  
 
Alhora, i per mitjà de la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions 
encarades a la vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant 
d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements 
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències 
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb totes les 
atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació de règim local i 
sectorial vigent. 
 
Per tot això, l’activitat de foment de Dipsalut està alineada amb els objectius de l’organisme i 
amb les seves línies d’actuació i s’articula en diferents eixos que es fan constar en aquest Pla 
Estratègic. 
  
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en aquest Pla i 
tindrà com a àmbits principals els de Protecció de la Salut i de Polítiques de Promoció de la 
Salut i Qualitat de Vida. 
 
L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes aquelles 
actuacions que portin a terme les administracions locals  en el marc de les seves 
competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en 
front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic. 
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida té com a objectiu donar suport 
econòmic a totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos 
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públics i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut 
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació. 
 
Així mateix, l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, ateses les 
competències que té en acció social  té com a objectiu donar suport econòmic a tots aquells 
projectes destinats a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social de col·lectius vulnerables, i a 
aquells projectes  de cooperació internacional per entitats que amb la seva activitat ajuden a la 
millora de la qualitat de vida en països en via de desenvolupament. 
  
Article 2 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 
consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases reguladores de la 
seva concessió. 
 
Així mateix, aquest establiment, queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 
 
Article 3 
 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el 
Pla no es porti a la pràctica en els termes que s’hi especifiquen. 
 
Article 4 
 
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment 
dels objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics. 
A més s’orientarà a la distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre 
administracions i col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones 
pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i 
avaluació i, tot això, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió. 
 
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel que fa 
als serveis municipals i a les obligacions dels Ajuntaments en matèria de salut pública. 
 
CAPITOL II. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Article 5 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les 
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades 
sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i 
les seves necessitats. 
 
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques: 
 

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

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

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

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

 
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’E STABLIRAN LES 
SUBVENCIONS 
 
Article 6 
 
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i altres ens 
municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar les eines 
necessàries a aquestes institucions perquè puguin incidir en la modificació dels hàbits i 
actituds de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de vida i també donarà 
suport en les actuacions que ajudin a col·lectius vulnerables a superar la situació de 
desigualtat i d’exclusió social 
 
Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de Girona amb 
la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les situacions de risc per a 
la salut dins del marc de les seves competències municipals. 
 
Article 7 
 
Els eixos en els quals s’establiran les subvencions de Dipsalut seran els següents: 
 
En l’Àrea de Polítiques de Promoció i Qualitat de V ida : 
 

1. Promoció de la Salut 
2. Acció Social 
3. Salut i Crisi 
4. Funcionament ordinari, manteniment i inversions 
5. Cooperació al desenvolupament 

 
En l’Àrea de Protecció de la Salut: 

 
1. Seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges  
2. Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes  
3. Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut  

 
En l’Àrea de Govern: 
 

1. Congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la 
demarcació de Girona. 
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De conformitat amb l’article 12.3 del reial decret 997/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament de Llei 38/2003 General de subvencions, el pla estratègic tindrà caràcter 
programàtic i no suposarà un compromís ni crearà drets i obligacions. 
 
Per aquest motiu la relació anterior i el que es regula a l’article 10 i següents, és a títol 
enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al desenvolupament i convocatòria de les línies de 
subvencions relacionades, i sense perjudici d'altres que en puguin sorgir o de les modificacions 
que es decideixi incorporar. 
 
La resolució d’aprovació de les bases  i convocatòria establirà en cadascuna de les 
subvencions els crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la 
percepció d’altres ajuts. 
 
Article 8 
 
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a l’article 
15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP núm. 44 de 2 de 
març de 2012) quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general, quan a 
l’atorgament o la quantia els imposi a Dipsalut una norma de rang legal i amb caràcter 
excepcional, aquelles en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública  
 
En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que es trobin 
en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció i 
no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que fa a actuacions que no es 
puguin encabir en les subvencions recollides en l’article 10 i següents. 
 
Article 9 
 
La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions –referents al règim de seguiment i avalució contínua del Pla– 
serà l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació dels resultats que es derivin de 
l'aplicació d’aquest Pla Estratègic. 
 
En aquest sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres gestors 
de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves atribucions en 
matèria de seguiment i avaluació. 
 
Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho considera convenient, 
emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius plantejats en el mateix 
que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del següent Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Organisme. 
 
CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE  PROMOCIÓ DE LA 
SALUT I QUALITAT DE VIDA 
 
Article 10 
 
A continuació es fan constar les bases que Dipsalut preveu tramitar durant l’exercici 2017 i les 
convocatòries que se’n deriven, en matèria de Polítiques de  Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida, sense que, com s’ha esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni 
creï drets i obligacions de cap mena.  
 
- Promoció de la salut:  
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Bases reguladores de subvencions destinades a ajunt aments i entitats sens ànim de 
lucre per a la promoció de la salut i intervencions  terapèutiques.  
 
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents: 
 

 Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 
realització d’intervencions terapèutiques per millo rar la qualitat de vida a la 
demarcació de Girona (SOI) . 

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

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

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

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

 
Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de 
Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona 
accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 
 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 15 de febrer al 22 de març de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 d’octubre de 2016 a 31 d’agost de 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 30 de setembre 2017 

 
 Subvenció a les entitats de dret públic o privat se nse ànim de lucre per a la 

realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 
demarcació de Girona (SOP) . 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre 
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona, en el 
període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables destinades a la població en general. 
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S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar 
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a 
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors 
que la influeixen, per fer més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència 
millorar la seva qualitat de vida. 

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

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 15 de febrer al 22 de març de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 d’octubre de 2016 a 31 d’agost de 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 30 de setembre 2017 

 
 Subvenció a ajuntaments del programa de suport econ òmic per a la 

realització d’activitats de promoció de la salut (P m07). 
 
Objecte:  
 
Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de Dipsalut, 
destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període descrit en la 
convocatòria, activitats de promoció de la salut. 

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

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

 
Destinatari:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 11 de maig al 20 de setembre de 2017 
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Període subvencionable:  
 
De l’ 1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2017 

 
 
Termini de justificació:  
 
El 4 de febrer de 2018 

 
- Acció Social:  

 
Bases reguladores de subvencions per a projectes qu e lluiten contra la pobresa i 
l’exclusió social i per a l’atenció social.  
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents: 
 

 Subvenció als ajuntaments per projectes que lluiten  contra la pobresa i 
l’exclusió social (ASA) . 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la demarcació 
de Girona, que en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin 
previst portar a terme a la demarcació de Girona iniciatives que lluitin contra la 
pobresa i treballin per la inclusió social mitjançant l’accés de la ciutadania al 
compliment dels drets fonamentals d’accés als aliments, de pernoctació i d’higiene 
personal. 
 
Destinataris:  
 
Tots els Ajuntaments de la demarcació de Girona  

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 16 de març al 21 d’abril de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 2017 
 

 
Termini de justificació:  
 
El 5 d’octubre de 2017 
 

 Subvenció a les entitats sense ànim de lucre per pr ojectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió social (ASO) . 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre 
que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a 
terme a la demarcació de Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin 
per la inclusió social mitjançant l’accés de la ciutadania al compliment dels drets 
fonamentals d’accés als aliments, de pernoctació i d’higiene personal. 
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Destinataris:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de dret privat 
sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin 
realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats 
amb l’objecte de la convocatòria. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 16 de març al 21 d’abril  de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 2017 
 

 
Termini de justificació:  
 
El 5 d’octubre de 2017 
 

 Subvenció als consells comarcals per projectes d’at enció social (ASCC) 
 

Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Consells Comarcals i 
consorcis de benestar social que realitzin projectes d’atenció social. 
 
Destinataris:  
 
Consells comarcals i consorcis de benestar social de la demarcació de Girona. 
 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 16 de març al 21 d’abril  de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 2017 

 
Termini de justificació:  
 
El 5 d’octubre de 2017 

 
- Salut i Crisi : 
 
Bases reguladores de les subvencions de suport econ òmic als Ajuntaments, als 
ens locals supramunicipals i les entitats sense àni m de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objec tius del programa Salut i Crisi.  
 
Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent 
objecte: 
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 Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als e ns locals 
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament 
de dispositius que responguin als objectius del pro grama Salut i Crisi 
(Pm10) 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats 
sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma clara i 
justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que treballin dins el 
marc d’intervenció proposat. 
 
Destinatari:  
 
Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals supramunicipals de la 
demarcació de Girona i les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són 
entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal amb seu o delegació a les 
comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona 
projectes que donin resposta a la crisi acomplint els objectius del programa objecte 
de la convocatòria. 
 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 18 de abril de 2017  al 18 de maig de 2017. 
 
Període subvencionable:  
 
Del 16 de novembre de 2016 a 15 d’octubre de 2017 

 
Termini de justificació:  
 
El 15 de novembre de 2017. 

 
- Funcionament ordinari, manteniment i inversions: 
 
Bases específiques reguladores de subvencions adreç ades a les administracions locals 
i entitats sense ànim de lucre per al finançament d e les despeses derivades del 
funcionament ordinari  dels consultoris locals, cen tres municipals de formació d’adults i 
centres docents d’educació especial ubicats a la de marcació de Girona 
 
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció amb els següents objectes: 

 
 Subvencions als ajuntaments  per al finançament de despeses derivades 

del funcionament ordinari del consultori local (SAC ). 
 

Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per a finançar les despeses ordinàries de funcionament dels consultoris 
locals.   

 
Destinatari:  
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Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 
 

Termini de sol·licituds:  
 
Del 22 de febrer al 15 de març de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de gener  a 31 de desembre de 2016 
 
Termini de justificació:  
 
El 30 de juny de 2017 

 
 Subvencions a les administracions locals i el seu s ector vinculat i entitats 

sense ànim de lucre  per al finançament de despeses  derivades del 
funcionament ordinari dels centres de formació d’ad ults i dels centres 
docents d’educació especial (CMFA, CDEE) 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores de centres 
de formació d’adults i centres docents d’educació especial (administracions locals i 
el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de 
les despeses de funcionament d’aquests centres. 
 
Destinatari:  
 
Administracions locals i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre.  

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 16 de març al 26 d’abril de 2017 
 
Periode subvencionable 
 
De l’1 de novembre de 2016 al 30 de setembre de 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 15 d’octubre de 2017 

 
Bases específiques reguladores de subvencions per a l suport econòmic a  les  
inversions en equipament del consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes 
d’itineraris saludables 
 
Aquestes bases regularan les convocatòries/línies de subvenció següents: 

 
 Subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió e n equipaments dels 

locals (SACI) 
 
Objecte:  
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Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per a finançar les despeses d’inversió i equipament pels consultoris 
locals.   

 
Destinatari:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 22 de febrer al 15 de març de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de gener de 2015   a 31 de maig de 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 15 de juliol de 2017. 
 

 Subvenció als ajuntaments per despeses de mantenime nt dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris de Salut que estan inclosos en el 
programa Pm01 ( Programa de Parc Urbà i Xarxes d’Itineraris Saludab les ) 
del Catàleg de Serveis de Dipsalut (PUIS) 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per a finançar les despeses de manteniment dels Parcs Urbans i Xarxa 
d’itineraris de Salut.   

 
Destinatari:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 14 de febrer al 15 de març de 2017 
 
Període subvencionable:  
 
De l’ 1 de gener de 2015  a 30 de juny de 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 6 de setembre de 2017 

 
- Cooperació al desenvolupament:  

 
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de 
lucre de la demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació 
internacional. 
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Aquestes bases portaran vinculada una convocatòria/línia de subvenció amb el següent 
objecte: 
 

 Subvenció a les entitats sense ànim de lucre per projectes de desenvolupament 
local internacional (COOP) 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim de lucre 
que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a 
terme projectes de cooperació al desenvolupament a països del tercer món. 
 
Destinatari:  
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de dret privat 
sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona,. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 16 de març al 21 d’abril  de 2017 
 
Periode subvencionable 
 
De 1 de setembre de 2016 a 31 d’agost de 2017 

 
Termini de justificació:  
 
El 18 d’octubre de 2017 

 
CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE L A SALUT 
 
Article 11 
 
A continuació es fan constar les bases i les convocatòries que se’n deriven, que Dipsalut 
preveu tramitar durant l’exercici 2017 en matèria de Protecció de la Salut, sense que, com s’ha 
esmentat a l’article 7, suposi cap compromís per a l’organisme ni creï drets i obligacions de 
cap mena.  

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

socorrisme a les platges (Pt08) 
 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut per a l’any 2017. 

 
Destinatari:  
 
Tots els ajuntaments del litoral gironí 

 
Termini de sol·licituds:  
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Del 27 de març al 27 d’abril de 2017 
 
Periode subvencionable 
 
De l’1 de febrer a 30 de setembre 2017 
 
Termini de justificació:  
 
El 25 d’octubre de 2017 
 

 Subvenció del programa de suport econòmic a les act uacions per a la lluita 
i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal de dotar 
als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les 
plagues urbanes presents als seus municipis. 

 
Destinatari:  
 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 11 de juliol al 20 de setembre de 2017 

 
Termini de justificació:  
 
El 4 de febrer de 2018 
 

 Subvenció per al finançament de l’assessorament i s uport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut (SAT ) 
 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la demarcació 
de Girona per a finançar les actuacions en relació amb les competències que la 
normativa atribueix els ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública. 
 
Destinatari:  
 
Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona 
adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin obtingut un informe favorable 
dels serveis tècnics de Dipsalut. 

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 27 de febrer al 5  d’octubre de 2017 

 
Termini de justificació:  
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a 
la resolució de cadascuna de les subvencions concedides. 
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CAPITOL VI. ALTRES SUBVENCIONS 
 
Article 12 
 
Dipsalut preveu a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subvenció següent, en 
l’àrea de Govern : 

 
 Subvenció a les administracions públiques no territ orials i a les entitats de 

dret públic sense ànim de lucre per a la realitzaci ó de congressos, 
simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i so cial a la demarcació de 
Girona (SEC) 

 
Objecte:  
 
Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o privat sense 
ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de congressos, simposis, 
jornades i actes amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès 
científic la introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida 
en matèries relacionades amb la salut pública , així com la promoció de valors, 
cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i drets humans quan es 
realitzin en la demarcació de Girona. 

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

 
Termini de sol·licituds:  
 
Del 14 de març al 3 d’agost de 2017. 

 
Termini de justificació:  
 
17 de novembre de 2017. 
 

Així mateix el pressupost de l’organisme per a l’any 2017 preveu les següents subvencions de 
concessió directa i caràcter nominatiu, de conformitat amb l’article 15.a) de l’ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona: 
 

• A l’Ajuntament de Girona - Teleassistència 
• A l’Ajuntament de Girona- Oficina Jove 
• Al Consorci de l’Estany – Mantenim. Xarxa camins i itineraris 
• Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa 
• A Edat 3 SCCL- Projecte Escola de cuidadors 
• A l’Associació Pallassos Xarop Clown-somriures d’hospital 
• A l’Associació Dentistes Solidaris Gi.- somriures solidaris 
• A l’Associació Valentes i Acompanyades – suport a les dones 
• A l’Associació genera – Atenció integral dones 
• A Càritas Diocesana de Girona – Centre Distribució aliments 
• Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament- Tercer Món 
• Al centre Recursos Pau i Solidaritat – Coop. Internac. Girona 
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CAPITOL VII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAM ENT 
 
Article 13 
 
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de Subvencions son 
els següents: 
 
Fonts de finançament  
 
La font de finançament principal de Dipsalut és la corresponent a l’assignació que fa 
anualment la Diputació de Girona a partir del fons sanitari de l’Estat, que en l’any 2017 és d’un 
import de 12.107.416,00 €. 
 
Les línies de subvencions, corresponen per tant a fons propis de l’organisme. 
 
Costos previsibles de les línies de concurrència:  
 
D’acord amb el pressupost de l’exercici 2017: 
 

• A l’aj. Girona- Pla anual d’actuació per a la protecció 
• A l’aj. Olot- Pla anual d’actuació per a la protecció 
• A la Universitat de Girona- Càtedra de Promoció de la Salut 
• A la Universitat de Girona- Observatori de la saltu ( Càtedra) 
• A l’Ajuntament de Salt –Projecte juguem 
• A l’institut d’ Investigació Biomèdica de Girona - MesGi 
• A l’institut d’Investigació Biomèdica de Girona- Postmir 
• A la Fundació Oncolliga Girona- Drenatge limfàtic 
• A la Fundació Pere Closa- Projecte escolar Girona-Est 
• Al CEE Font de l’Abella- Casal d’estiu 
• A l’AMPA dl Centre d’Educació ESp. Palau – Casal d’estiu 

 Descripció de la  línia  
de subvenció Beneficiaris Aplicaci ó pressupostària 

prevista Dotació 

Àrea de 
Politiques de 
promoció i 
Qualitat de 

Vida 

Per la realització 
d’intervencions 
terapèutiques 

Entitats 
sense ànim 

de lucre 

4/3110/48906 
Programa d’Intervencions 
terapèutiques per a ONL 

90.000,00 € 

Per la realització 
d’activitats de promoció 

de la Salut i hàbits 
saludables 

Entitats 
sense ànim 

de lucre 

4/3110/48900 
Programa de Promoció de 

la salut per a ONL 
110.000,00 € 

Realització d’activitats de 
promoció de la salut 

Ajuntaments 
de la 

demarcació 
de Girona 

4/3110/46204 
Programa econòmic 
promoció salut hàbits 
saludables per a aj. 

290.000,00 € 

Programa Salut i Crisi 

Ajuntaments, 
Consells i 
entitats 

sense ànim 
de lucre 

4/3110/46205 
Programa suport Salut i 
Crisi per a ajuntaments 

4/3110/46501 
Programa Suport Salut i 

Crisi C. Comarcals 
4/3110/48905 

Programa Salut i Crisi per a 
ONL 

203.000,00 € 
214.060,00 € 
460.460,00 € 
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 Descripció de la  línia  de 
subvenció Beneficiaris Aplicació pressupostària 

prevista Dotació 

Àrea de 
Protecció 

de la 
Salut 

Per la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme de 

platges 

Ajuntaments 
del litoral Gironí 

5/3110/46201 
Programa econòmic 
seguretat, salvament i 
socorrisme 

376.000,00 € 

Les actuacions per la lluita i Ajuntaments de 5/3110/46202 450.000,00 € 

Despeses derivades per 
l’ús de consultori locals 

Ajuntaments 
de la 

demarcació 
de Girona 

4/3110/46203 
Programa Consultoris 

locals 
200.000,00 € 

Despeses derivades per 
les inversions en 
equipaments pel 
consultori locals 

Ajuntaments 
de la 

demarcació 
de Girona 

4/3110/76200 
Programa d’inversió en 
equipaments municipals 

150.000,00 € 

Despeses derivades pel 
manteniment dels Parcs 

Urbans i Xarxa d’itineraris 
Saludables 

Ajuntaments 
de la 

demarcació 
de Girona 

4/3110/46206 
Programa foment itineraris i 

parcs salut per a 
ajuntaments 

218.600,00 € 

Despeses derivades per 
l’ús de centres de 
formació d’adults 

Adm locals i 
el seu sector 

vinculat 

4/3110/46202 
Programa manteniment 

centres formació adults per 
a aj. 

60.000,00 € 

Despeses derivades per 
l’ús de centres docents 

d’educació especial 

Adm locals i 
el seu sector 

vinculat i 
entitats 

sense ànim 
de lucre 

4/3110/46201 
Programa manteniment 

centres educació especial 
per a aj. 

4/3110/46701. 
Prog. Manteniment centres 

educació especial per a 
consorcis 

4/3110/48908 
Programa Manteniment 

centres educació especial 
per a ONL 

60.000,00 € 
10.000,00 € 

30.0000,00 € 

Projectes que lluiten 
contra la pobresa i 

l’exclusió social 

Ajuntaments 
de la 

demarcació 
de Girona 

4/3110/46200 
Programa Acció Social per 

a ajuntaments 
290.000,00 € 

Projectes que lluiten 
contra la pobresa i 

l’exclusió social 

Entitats 
sense ànim 

de lucre 

4/3110/48902 
Programa Acció Social per 

a ONL 
140.000,00 € 

Projectes d’atenció social 

Consells 
comarcals i 
consorcis de 

benestar 
social de 
Girona 

4/3110/46701 
Programa Acció social per 

a Consells Comarcals 
4/3110/46702 

Programa Acció social per 
a consorcis 

65.000,00 € 
65.000,00 € 

Cooperació al 
desenvolupament 

Entitats 
sense ànim 

de lucre 

4/3110/48907 
Programa de suport a la 
cooperació internacional 

per a ONL 

65.000,00 € 
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control integrat de plagues 
urbanes 

la demarcació 
de Girona 

Programa econòmic lluita i 
control plagues 

L’assessorament i suport tècnic 
a les polítiques municipals de 

protecció de la salut 

Ajuntaments de 
la demarcació 

de Girona 

5/3110/46207  
Programa assessorament i 
suport tècnic Polítiques 
Protecció 
5/3110/76201  
Programa d’inversió suport 
tècnic polítiques municipals 

10.000,00 € 
310.000,00 € 

Àrea de 
Govern 

Realització de congressos, 
simposis, jornades i actes en 

l’àmbit de la salut pública i 
social 

Administracions 
no territorials i 
entitats sense 
ànim de lucre 

 

30.000,00 € 

Previsió econòmica per a les subvencions directes d e caràcter nominatiu:  
 

 
 

 Descripció Aplicació  Aplicació pressupostària  Dotació  

Àrea de 
Protecció de 

la Salut 

A l’aj. Girona- Pla anual d’actuació per a la 
protecció 

5/3110/46203 
 

180.000,00 € 

A l’aj. Olot- Pla anual d’actuació per a la protecció 
5/3110/46204 
 72.000,00 € 

Àrea de 
Govern 

A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció 
de la Salut 

1/3110/45390 
85.000,00 € 

A la Universitat de Girona – Observatori de salut ( 
Càtedra) 

1/3110/45391 
50.000,00 € 

 Descripció Aplicació  Aplicació 
pressupostària  Dotació 

Àrea de 
Politiques de 
promoció i 
Qualitat de 

Vida 

A l’Ajuntament de Girona - Teleassistència 
4/3110/46207 

 
65.000,00 € 

A l’Ajuntament de Girona- Oficina Jove 
4/3110/46208 

 
40.000,00 € 

Al Consorci de l’Estany – Mantenim. Xarxa camins i 
itineraris 

4/3110/46703 
 

20.000,00 € 

Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La 
Sopa 

4/3110/46706 
 

180.000,00 € 
 

A Edat 3 SCCL- Projecte Escola de cuidadors 
4/3110/47901 

 20.000,00 € 

A l’Associació Pallassos Xarop Clown-somriures 
d’hospital 

4/3110/48903 
 

28.000,00 € 

A l’Associació Dentistes Solidaris Gi.- somriures 
solidaris 

4/3110/48904 
 

46.463,00 € 

A l’Associació Valentes i Acompanyades – suport a 
les dones 

4/3110/48909 
 

20.000,00 € 

A l’Associació genera – Atenció integral dones 
4/3110/48914 

 
36.000,00 € 

A Càritas Diocesana de Girona – Centre Distribució 
aliments 

4/3110/48910 
 

100.000,00 € 

Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament- 
Tercer Món 

4/3110/48917 
 

19.000,00 € 

Al centre Recursos Pau i Solidaritat – Coop. 
Internac. Girona 

4/3110/48918 
 

12.000,00 € 
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A l’Ajuntament de Salt –Projecte juguem 1/3110/46201 25.000,00 € 
A l’institut d’ Investigació Biomèdica de Girona - 

MesGi 
1/3110/48900 

250.000,00 € 

A l’institut d’Investigació Biomèdica de Girona- 
Postmir 

1/3110/48902 
20.000,00 € 

A la Fundació Oncolliga Girona- Drenatge limfàtic 1/3110/48904 10.000,00 € 
A la Fundació Pere Closa- Projecte escolar Girona-

Est 
1/3110/48905 

16.000,00 € 

Al CEE Font de l’Abella- Casal d’estiu 1/3110/48906 5.000,00 € 
A l’AMPA dl Centre d’Educació ESp. Palau – Casal 

d’estiu 
1/3110/48907 

5.000,00 € 

 
CAPITOL VIII. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Article 14 
 
Anualment, abans del 30 de novembre, es realitzarà un informe sobre indicadors numèrics de 
les subvencions de Dipsalut, el grau de compliment del pla estratègic i l’oportunitat de les línies 
de subvencions que, si s’escau, s’acompanyarà amb una proposta d’actualització del pla per la 
seva aplicació en l’exercici següent. 
  
CAPÍTOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE 
SUBVENCIONS 
 
Article 15 
 
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i  
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 
2012). 
 
Article 16 
 
Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2017 i s’estendrà fins el 31 de 
desembre de 2017, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada 
que es pugui acordar. 
 
2. 19_2017_0239_X0203E01 – Proposta de concessió de  subvenció exclosa de 

concurrència pública a la Mancomunitat intermunicip al voluntària del Servei 
de control de mosquits de la Badia de Roses i el Ba ix Ter per al Projecte 
educatiu del mosquit tigre a la demarcació de Giron a l’any 2017 

 
El president realitza l’explicació de la proposta. 
 
La vocal senyora Consol Cantenys qüestiona el finançament del projecte, ja que 
Dipsalut se’n fa càrrec del 100%, i considera que s’hauria de buscar el suport d’altres 
entitats o organismes. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas comparteix aquesta opinió i explica que, tot i estar 
d’acord amb el projecte, en votarà en contra. 
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El president respon que l’actuació forma part de les primeres intervencions de lluita 
contra el mosquit tigre i la seva propagació, i que la Intervenció de l’Organisme els ha 
informat que és un projecte que s’haurà de reordenar en futures actuacions, però 
explica que no considera adient paralitzar la seva execució de manera immediata, ja 
que les valoracions són positives. 
 
Els vocals comparteixen aquest punt de vista, però demanen una reformulació del 
projecte.  
 
El vocal senyor Salellas reitera la seva intenció de votar-ne en contra, ja que la seves 
decisions no es basen només en les valoracions positives dels projectes, sinó que hi 
inclouen també aspectes de caràcter tècnic, administratiu, legal, ètic, etc. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter (d’ara endavant  Mancomunitat), amb NIF P1700024A, 
va sol·licitar, en data 11 de gener de 2017 (RE 17/48), una subvenció exclosa de 
concurrència pública per dur a terme el projecte educatiu del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona l’any 2017, el 20 de gener de 2017( RE 17/495) va registrar 
esmena a la sol·licitud en la qual presentava un pressupost de seixanta-set mil vuit-
cents vint-i-nou euros amb quaranta-quatre cèntims (67.829,44 €). 
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), dota i 
proveeix als ajuntaments i altres ens  de la demarcació de Girona que ho sol·licitin 
dels instruments necessaris pel suport tècnic i econòmic, perquè puguin desenvolupar 
les actuacions necessàries en els àmbits de la protecció i de la promoció de la salut. 
 
El projecte educatiu  promou la sensibilització i  la formació de la població  per evitar 
possible punts de cria del mosquit tigre( que és un vector transmissor de malalties, tal 
com s’ha pogut comprovar en diversos països europeus). La presència de noves 
malalties emergents que tenen com a transmissors els mosquits hematòfags, posa de 
manifest la necessitat d’accions de lluita contra aquests possibles vectors de malaltia.  
 
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Protecció de la Salut i  de Gerència de  17 de febrer 
de 2017  que proposa la concessió de la subvenció a la Mancomunitat atès que la 
concessió té una  finalitat de sensibilització dels riscos del mosquit tigre i formació per 
evitar el propagament d’aquest vector transmissor de malalties a la demarcació , i 
que, per tant, es troba conforme amb els supòsits establerts en l’article 22.2.c de la 
Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la presidència de Dipsalut la 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 vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 



 

10_2017_0730_A0101 - Pàg. 23 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és de seixanta-set 
mil vuit-cents vint-i-nou euros amb quaranta-quatre cèntims (67.829,44 € ), l’òrgan 
competent per a la concessió de la subvenció és el Consell Rector. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector, aprova, amb el vot desfavorable del vocal senyor 
Lluc Salellas, l’abstenció de la vocal senyora Consol Cantenys i el vot favorable de la 
resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter  amb NIF P1700024A, per dur a terme el projecte educatiu del mosquit tigre 
a la demarcació de Girona per l’any 2017, per un import de seixanta-set mil vuit-cents 
vint-i-nou euros amb quaranta-quatre cèntims (67.829,44 €), d’acord amb el detall 
següent: 
 
Expedient Beneficiari NIF 
19_2017 _239 
_X0203E01 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter 

P1700024A 

Objecte  

Per dur a terme el projecte educatiu del mosquit tigre a la demarcació de Girona per l’any 2017 
Subvenció 
Pressupost 
total de 
l’actuació 

Base 
subvencionable1 

% 
subvencionat 

Import 
concedit 

Data límit 
justificació 

Període 
subvencionable 

67.829,44 € 67.829,44 € 100,00 % 67.829,44  €  5/11/2017 De 1/1/2017 a 
30/09/2017 

1Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 
 
Segon.  Aprovar el text conveni de col·laboració amb  la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter , que 
consta a l’annex 1. 
 
Tercer: Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-set mil vuit-cents vint-i-nou euros 
amb quaranta-quatre cèntims (67.829,44 €)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del pressupost ordinari d’enguany. 
 
Quart.  Es preveu la possibilitat que la Mancomunitat sol·liciti una bestreta del 50 % de 
de l’import concedit, que suposaria un total de trenta-tres mil nou-cents catorze euros 
amb setanta-dos cèntims(33.914,72 €), després de la signatura d’aquest conveni i 
prèvia sol·licitud per part de l’esmentada Mancomunitat. D’acord amb l’article 21.4 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona la sol·licitud de 
bestreta es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà els 
mateixos efectes. 
 
Cinquè. Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document 
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la resolució de les incidències 
que es produeixin en la gestió i execució d’aquest acord.  
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Sisè. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 
 
Annex 2.1 
 
Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancom unitat Intermunicipal Voluntària de 
Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter per al  finançament del 
projecte educatiu sobre la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona per l’any 2017. SAE 2017/1. Ca stelló d’Empúries. 
 

INTERVENEN 

D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Autònom de Salut Públi ca de la Diputació de 
Girona, en endavant Dipsalut , amb NIF Q1700565 C, representat pel seu president, senyor 
Josep Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector 
de 21 de febrer de 2017 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 Ter, en endavant Mancomunitat, amb NIF P1700024A 
representada per la seva presidenta, senyora XXXXXX XXX, amb DNI XXXXXX. 
 

MANIFESTEN: 
 

I. Que la Mancomunitat, realitza “El projecte educatiu sobre la vigilància, seguiment i 
control del mosquit tigre a la demarcació de Girona 2017”. Una part molt important 
d’aquest programa es basa en la sensibilització de la població. 

 
II. Que el projecte té com a objectiu transmetre a la població escolar de 5è de primària de 

Girona, els conceptes bàsics de la biologia dels mosquits en general i de l’ecologia, 
morfologia, comportament i de les implicacions sanitàries del mosquit tigre, així com 
saber aplicar les mesures de prevenció per al control de les seves poblacions larvàries 
en l’àmbit privat. 

 
 

III. Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat 
per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que, entre les seves competències, comprèn la de dotar a les 
entitats dels instruments necessaris per a realitzar i fomentar campanyes de divulgació 
i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar els seus hàbits individuals, 
per tal d’assolir estils de vida saludables. 

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

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni  
 
Dipsalut i la Mancomunitat estableixen un conveni de col·laboració pel finançament del 
projecte educatiu sobre la vigilància del mosquit tigre a la demarcació de Girona, que té un 
pressupost de seixanta-set mil vuit-cents vint-i-nou euros amb quaranta-quatre cèntims 
67.829,44 euros per l’any 2017, de conformitat amb la documentació aportada per l’entitat. 
 
Segon. Import de la subvenció  
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Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat perquè pugui 
acomplir els objectius del conveni mitjançant l'aportació econòmica de seixanta-set mil vuit-
cents vint-i-nou euros amb quaranta-quatre cèntims (67.829,44 €) que suposa el finançament 
del 100,00 % del pressupost presentat, d’acord amb el detall següent: 
 
Expedient Beneficiari NIF 
19_2017 _239 
_X0203E01 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter 

P1700024A 

Objecte  

Per dur a terme el projecte educatiu del mosquit tigre a la demarcació de Girona per l’any 2017 
Subvenció 
Pressupost 
total de 
l’actuació 

Base 
subvencionable1 

% 
subvencionat 

Import 
concedit 

Data límit 
justificació 

Període 
subvencionable 

67.829,44 € 67.829,44 € 100,00 % 67.829,44  €  5/11/2017 De 1/1/2017 a 
30/09/2017 

 
Tercer. Aplicació pressupostària  
 
El suport econòmic es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària  5/3110/46300 Ajuts 
a Mancomunitats del pressupost ordinari d’enguany. 
 
 
Quart. Periode subvencionable . 
 
La Mancomunitat es compromet a dur a terme les accions establertes al “Projecte educatiu 
sobre la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona per a l’any 
2017”. El període subvencionable establert, per dur a terme el projecte, comprèn des de l’1 de 
gener fins a 30 de setembre de 2017. 
 
Cinquè. Bestreta  
 
Per tal que la Mancomunitat pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest conveni, 
Dipsalut podrà concedir una bestreta del 50% de l’import concedit, que representen trenta-tres 
mil nou-cents catorze euros amb setanta-dos cèntims (33.914,72 €) desprès de la signatura 
d’aquest conveni i prèvia sol·licitud per part de la Mancomunitat, i la resta, s’efectuarà un cop 
l’àrea instructora validi la justificació del projecte realitzat. 
 
Sisè. Publicitat.  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de la Mancomunitat   relatius a 
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 a la 
realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.  
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar la pèrdua dels imports parcials que, amb 
relació al total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre, amb la reserva del 
dret a favor de Dipsalut de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb 
la pròpia aportació, s’haguessin pogut satisfer. 
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Setè. Justificació  
 
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 segons model disponible al web corporatiu de 
Dipsalut, que ha de contenir: 
 

- Memòria tècnica del desenvolupament 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, en el 
cas de despeses de personal un certificat del nom i cognoms del personal adscrit i el 
seu percentatge de dedicació a aquest projecte, i el detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la 
seva procedència. Alhora, s’hauran de presentar les factures originals, fotocòpies 
compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la relació 
esmentada. Igualment, s’haurà de presentar una memòria tècnica de les actuacions 
portades a terme en format digital i en suport paper. 

- Justificació de les hores invertides, relacionant les accions i la seva durada, de forma 
individualitzada per a cada un dels treballadors assignats a l’encàrrec. 
 

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, 
encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
El termini màxim per justificar la subvenció serà el dia 5 de novembre de 2017.  
 
Vuitè. Pròrroga  
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini de 
justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim de justificació, 
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 
abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de pròrroga s’entendran 
concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini 
de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari. 
 
Novè. Comprovació de la justificació  
 
 Dipsalut comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis fixats, la 
verificarà formalment i si escau, requerirà al beneficiari que dins del termini de quinze dies 
hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència 
que si no  presenta la documentació requerida, el president li revocarà la subvenció. 
 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el preu final de l’execució 
del projecte 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 sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. 
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D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
despesa subvencionable; 
 

1. es podrà admetre una desviació pressupostària entre la base subvencionable 
establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada de 
fins a cent euros ( 100 €) , que no comportarà reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la 
subvenció. 

2. Si aquesta desviació  de variació és superior als cent euros ( 100,00 € ) es 
reduirà l’import concedit que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en 
la resolució d’atorgament, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Aquesta subvenció serà compatible amb la recepció d’altres ajudes per part de la 
Mancomunitat, fet que implicarà la seva comunicació a Dipsalut per la seva corresponent 
minoració. 
 
Desè. Acompliment  
 
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. 
 
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.  
 
Tretzè. Llei de transparència   
 
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques 
a les quals se’ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de 
comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració. 
 
Catorzè. Principis ètics  
 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions 

b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
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En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 
de la Llei de transparència. 

 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
Quinzè. Vigència  
 
 La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins l’5 de novembre 
de 2017, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en 
aplicació de les previsions d’aquest. 
 
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 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 
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-ne 
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 



 

10_2017_0730_A0101 - Pàg. 29 

 
Divuitè. Règim jurídic   
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquest conveni és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions. 
d) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
e) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
f) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni en els llocs i les dates 
que s’assenyalen. 
 
Girona,___________________ 
Per Dipsalut 
Josep M. Corominas i Barnadas 
President p.d. 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari 
 
Castelló d’Empúries,______________ 
Per la Mancomunitat  
 
XXXX 
 
Memòria justificativa del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Mancomunitat 
Intermunicipal voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del 
Baix Ter per a l’execució de projecte educatiu del mosquit tigre per l’any 2017. SAE 
2017/1 
 
Necessitat i oportunitat: 
 
L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per la Prevenció i Control del 
Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i elaborar l’estratègia per a la 
lluita contra l’insecte. Aquesta estratègia preveu una zona d’alt risc de distribució del mosquit 
que inclou cap a un centenar de municipis de la demarcació de Girona. S’estableix que la 
presència del mosquit tigre als municipis ha de considerar-se com una plaga urbana i que la 
lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments. 
 
En aquest sentit, Dipsalut es reafirma en la seva estratègia de prevenció i control  del mosquit 
tigre que pot arribar a ser un vector de transmissió de malalties tropicals emergents com el 
dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus zyca. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de 
Roses i el Baix Ter duu a terme un Projecte Educatiu per la Vigilància, Seguiment i Control del 
Mosquit Tigre a les escoles gironines, que es valora molt positivament des de Dipsalut, doncs 
es troba relacionat amb les estratègies de l’organisme. 
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Per aquest motiu, un cop valorada la sol·licitud realitzada, el cap de l’Àrea de Protecció de la 
Salut conjuntament amb la gerent de Dipsalut, signen amb data 17 de febrer de 2017, un 
informe-proposta favorable a la concessió de la subvenció de caràcter directe, tot justificant el 
seu interès públic i dificultat de convocatòria pública. 
 
L’objecte de la subvenció que es deriva del conveni objecte d’aquesta memòria està relacionat 
amb la voluntat de Dipsalut de facilitar la capacitació de la ciutadania per la prevenció i control 
del mosquit tigre, concretament a través de la formació en escoles gironines i es creu 
necessària la seva signatura per regular el marc de la col·laboració econòmica de Dipsalut. 
 
Així mateix, atès que de conformitat amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de règim local, les mancomunitats formen part de l’administració local, el conveni 
serà del tipus interadministratiu, regulat a l’article 47.2.a de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim jurídic del sector públic.  
 
Impacte econòmic: 
 
Es preveu que l’execució d’aquest projecte es dugui a terme durant l’any 2017. 
 
L’impacte econòmic de la subvenció serà d’un import de 67.829,44 euros. 
 
Caràcter no contractual de l’activitat: 
 
En aquest conveni no es regula activitat contractual de cap tipus, atès que el seu objecte no 
està relacionat amb l’execució d’una obra, servei o contracte de naturalesa privada en favor de 
Dipsalut, sinó que es tracta d’una ajuda econòmica destinada a un projecte educatiu que 
realitza la Mancomunitat i que encaixa amb les línies d’actuació de Dipsalut.  
 
No hi ha, doncs, cap contraprestació en favor de Dipsalut per part de la Mancomunitat, sinó 
que l’ajuda econòmica, ve motivada per la voluntat de Dipsalut de contribuir a un projecte pre-
existent, gestionat amb total autonomia per part de la Mancomunitat, que es considera 
d’interès públic i que contribueix a la consecució d’un dels objectius de Dipsalut en matèria de 
protecció de la salut, com és el control de plagues. 
  
Compliment normatiu: 
 
El contingut del conveni compleix el que estableix  l’article  49 de la Llei 40/2015,   d’ 1 
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i  l’article 17 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
3. 03_2017_0720_X0101 – Proposta d’aprovació de les  bases reguladores 

específiques de subvencions per a la realització de  congressos, simposis, 
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona 

 
El president exposa que aquesta proposta tracta d’afavorir que a les comarques 
gironines es facin congressos. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas manifesta que en votarà a favor, però vol insistir en un 
tema comentat amb anterioritat: el fet que s’ampliï l’àrea d’actuació d’aquesta 
subvenció, per incloure més diversitat, sobretot arran de la incorporació de la unitat 
d’Acció Social; creu que s’hauria d’augmentar la difusió  per tal d’incloure-hi més 
accions i entitats.  
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El president respon que comparteix aquesta visió, però que la difusió d’aquesta línia 
de subvencions és complicada. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas respon que és millorable, ja que altres organismes 
autònoms tenen molta més presència als mitjans de comunicació i, per tant, s’ha de 
millorar en aquest sentit. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Dipsalut, fomenta i dóna suport a la formació i difusió sobre aspectes relacionats amb 
la salut pública i l’acció social, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones, 
ajudant-los a incrementar el control sobre la seva salut i així millorar la seva qualitat 
de vida.  
 
És en el marc del suport i assessorament d’actius en salut que Dipsalut preveu, que 
les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre puguin finançar les despeses 
d’organització de congressos simposis, jornades i actes amb l’objectiu de presentar i 
difondre els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en 
benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les 
ciències de la salut en general així com la promoció de valors, cultura de la pau, 
cooperació, resolució de conflictes i drets humans, quan es realitzin en la demarcació 
de Girona. 
 
Per tal de donar suport a aquestes actuacions  existeix una línia de suport econòmic, 
en règim de concurrència competitiva, a les entitats de dret públic o privat sense ànim 
de lucre, per finançar els seus projectes.  
 
Les  bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes subvencions 
estan publicades  en el BOP de Girona número 51 de 15 de març de 2016,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2016/03 de 8 de de març de 
2016. 
 
Vist l’informe proposta del 17 de febrer de 2017 de la gerent i del cap de l’àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica en què proposen l’actualització i aprovació de les 
bases reguladores específiques atesos els canvis que s’han d’efectuar en relació la 
nova normativa administrativa i la revisió d’alguns dels punts. 

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores específiques de subvencions per a la  
realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la 
demarcació de Girona, segons el text que figura a l’annex 1 d’aquest acord.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases esmentades, pel termini del vint dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
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(www.dipsalut.cat) i es farà referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar el president de Dipsalut per la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per 
a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte justificatiu. 
 
Quart. Derogar les Bases específiques reguladores per a la realització de congressos, 
simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona. 
publicades  en el BOP de Girona número 51 de 15 de març de 2016,  aprovades en la 
sessió ordinària del Consell Rector 2016/3 de 8 de març de 2016, un cop s’hagi 
justificat tota la despesa subvencionada i tancat l’expedient. 
 
Annex 3.1 
 
Bases específiques reguladores per a la realització  de congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcac ió de Girona. LE 2017/20. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut ) 
 
1. Objecte 
 
Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per finançar les despeses 
d’organització de congressos simposis, jornades i actes amb l’objectiu de presentar i difondre 
els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una 
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les ciències de la salut en 
general així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i 
drets humans, quan es realitzin en la demarcació de Girona. El període objecte de la 
subvenció es concretarà en la convocatòria. 
 
2. Naturalesa i forma de concessió 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
 
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs i convocatòria oberta i fent referència a un percentatge de la despesa subvencionable, 
d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
 
Les subvencions concedides són compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el 
mateix objecte, sempre que siguin detallats en el compte justificatiu. 
 
3. Beneficiaris 
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de dret privat que acreditin 
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fefaentment que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin previst realitzar 
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria. L’acreditació 
d’aquest punt, respecte de les entitats de dret privat, es demostrarà mitjançant la presentació 
de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.  
 
Es concedirà únicament una subvenció per entitat i any.  
 
4. Conceptes subvencionables 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb l’objecte d’aquestes bases, que s’acreditin mitjançant factura a nom de l’entitat 
beneficiària i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes: 

 
- Despeses de remuneració del personal ponent o conferenciant, acreditades 

mitjançant factura o document de valor probatori equivalent en les relacions 
jurídiques mercantils o amb eficàcia administrativa. 

- Despeses d’allotjament i transport del personal ponent, acreditades mitjançant 
factura. 

- Lloguer de sales o equips informàtics, despeses de traducció o interpretació o 
qualsevol altra similar.  

- Despeses de publicitat i difusió del congrés, simposi, jornada o acte.  
- Material d’impremta, inclòs el llibre de ponències.  

 
No són despeses subvencionables: 
 

- Despeses de manutenció. 
 
Es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació 

 
5. Convocatòria 
 
La Presidència de Dipsalut  serà l’òrgan competent per aprovar les convocatòries que s’estimin 
necessàries, que podran incloure fins a dos procediments i que seran objecte de publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   
 
Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada 
procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de 
resolució de cadascun d’ells. 
 
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment. 
 
Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 
estat aprovats abans de la resolució de concessió.  
 
6. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar 
signades pel representant legal de l’entitat. 
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Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat). 
 
• El projecte per al qual es demana la subvenció  
• La declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de les entitats de dret 

privat sense ànim de lucre que hagin estat lliurats a Dipsalut per a qualsevol de les 
convocatòries obertes en l’exercici 2011 i posteriors. 

 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la 
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de 
comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la llei general de subvencions Si el sol·licitant denega expressament 
aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les administracions 
corresponents juntament amb la sol·licitud. 
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article a  l’article 21 de la 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió 
 
7. Criteris de valoració 
 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents: 
 
Criteris  Puntuació 

màxima 

El contingut de l’activitat i la seva relació amb els temes prioritaris de Dipsalut  10 

L’interès científic de l’acte i el rigor en l’elaboració del programa 5 

El grau de difusió i previsió de participació de l’activitat  5 

El caràcter innovador de la proposta, tant per la seva temàtica com per la 
seva metodologia o pels seus recursos implicats 

5 

 
Per a la concessió de la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració 
mínima de 15 punts. 
 
El projecte presentat haurà de descriure explícitament els diferents criteris de valoració. 
 
8. Import de la subvenció 
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Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció de la manera següent:  
 
 

Puntuació 
aconseguida 

Imports màxims  

15-18 punts 1.000,00 € 

19-22 punts 1.500,00 € 

23-25 punts 2.500,00 € 

 
El percentatge del finançament podrà ser fins al 100,00 % del pressupost presentat. 
 
En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en el 
percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats 
justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat 
determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar el 
percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament. 
 
9. Instrucció de l'expedient 
 
L’Àrea de Govern serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta 
subvenció. 
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
bases. 
 
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a 
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent: 
 
 

President:   El president de l’Organisme 
 
Vocals:   Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut 

  La gerent de l’Organisme 
 
Secretari:  El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l’Àrea 

de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut 
 
El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria 
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per 
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat 
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament 
de la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base 
subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa 
d’exclusió 
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En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podrà ser 
efectuada per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 
 
11. Resolució i notificació 
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució 
del procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 
 
La resolució  haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima 
 
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
 La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la 
data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
12. Acceptació 
 
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 
ha estat concedida 
 
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
13. Obligacions del beneficiari 
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts. 
 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut. 
 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
 

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

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



 

10_2017_0730_A0101 - Pàg. 37 

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

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
 

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions 
que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. 
 

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

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció. 

 
j) 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.  

 
k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18 

d’aquestes bases. 
 
14. Justificació de la subvenció i pagament 
 
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el   
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 
(www.seu.cat/dipsalut) que segons l’article 27.2 de l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona, inclou 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, Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per 
perceptor i mensualitat. 
 
A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari adjuntarà 
també la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el material 
de difusió en què aparegui la col·laboració de Dipsalut. 
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga 
pel termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en 
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la 
Presidència de Dipsalut 
 
13. Procediment de comprovació de la justificació i pag ament  

 
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
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superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona.  
 
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau , 
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
correctament. Aquest s’efectuarà mitjançant  transferència bancària al compte de la titularitat 
de la persona  jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 
 
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 
 
14. Modificació de la subvenció  
 
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 
l’ordenança general de subvencions: 
 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 
 

• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de 
l’actuació que estigui obligat a justificar. 
 

• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de 
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del 
concurs públic o en la resolució. 

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

1. Es podrà admetre un percentatge màxim del 3% de desviació pressupostària 
entre la base subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat 
de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la 
subvenció. 

2. Si aquest percentatge de variació és superior al 3 % s’aplicarà l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les 
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al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
15. Invalidesa, revocació i reintegrament 
 
Dipsalut podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes 
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Són causes d’invalidesa de resolucions  aquelles que estan previstes en l’article 32 de 
l’Ordenança. 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne 
l’excés, així mateix estan obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits 
establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 
 
El centre gestor de la subvenció tramitarà, si escau, els expedients de modificació , revocació , 
d’invalidesa i reintegrament de les subvencions concedides, i la presidència  Dipsalut serà 
l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords 
 
18.Verificació i control 
 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
 
16. Subcontractació. 
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació 
de Girona 
 
17. Règim jurídic 
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El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

 
18. Principis ètics i regles de conducta. 
 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions 

b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 
de la Llei de transparència. 

 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
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84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
19. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases 
 
20. Règim sancionador 
 
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
20. Vigència 
 
Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació. 
 
 
Disposició addicional primera  
 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent. 
 
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
4. 08_2017_0212_F0107 – Donar compte del Decret de proposta a la 

Presidència de la Diputació de Girona de liquidació  del pressupost de 
Dipsalut de l’exercici 2016 
 

Es dóna compta als assistents del text del Decret pel qual es proposa la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016 de Dipsalut: 
 

«Decret de proposta a la presidència de la Diputaci ó de Girona sobre l’expedient 
de la liquidació del pressupost de Dipsalut de l’ex ercici 2016. Dipsalut.  
 
Tal i com s’estableix a l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), 
el pressupost de cada exercici es liquidarà el 31 de desembre de l'any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents. Així mateix, l’article 89 del Reial Decret 500/1990 diu literalment que el 
tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels organismes autònoms 
que en depenen s’efectuarà, quant a la recaptació de drets i pagaments d’obligacions, 
el 31 de desembre de l’any natural.  
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La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 
l’exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del TRLRHL i 89.2 del RD 
500/1990.  
 
L’article 192 del TRLLRHL estableix que la liquidació dels pressupostos dels 
organismes autònoms, informada per la Intervenció corresponent i proposada per 
l’òrgan competent dels mateixos, serà remesa a l’entitat local per la seva aprovació pel 
president de la mateixa.  
 
D’acord amb l’article 19.c) dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), correspon a la Gerència elaborar els projectes de 
pressupost, liquidació i compte general.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció i, en ús de la delegació que em confereixen la 
legislació vigent de règim local i l’article 15 dels Estatuts de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), i d’acord amb la delegació de la 
Presidència de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 15 de juliol de 2015,  
 
RESOLC  
 
PRIMER. Proposar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme  
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), de conformitat amb el  
detall que a continuació s’indica:  
 
1.1. Liquidació del pressupost de despeses: 
 

 
1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos: 
 

 
1.3. Resum de la liquidació:  
 
1.3.1. Del pressupost de despeses:  
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1.3.2. Del pressupost d’ingressos: 

 
1.4. Magnituds pressupostàries:  
 
1.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pe ndents de pagament a 31 de 
desembre: 
 

 
1.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 
1.4.3. Romanents de crèdit: 
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1.4.4. Romanent de tresoreria: 
 

 
SEGON. Remetre la proposta de liquidació a la Diputació de Girona, per tal que sigui  
aprovada, si així es creu convenient, pel President de la Diputació.  
 
TERCER. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’organisme al Consell 
Rector.» 

 
No hi ha més intervencions.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas Jordi Batllori i Nouv ilas  


