
 

Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2017_1879_A0101
 
 
Acta de la reunió ordinària
Girona. Membres del Consell
 
Núm. sessió:  2017/10
Caràcter:  Ordinària
Data: 4 de juliol
Horari:  De les 1
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 Arb
Josep Companys i Güell
Albert Gómez i Casas
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi assisteix, convidat
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Han excusat la seva absència els senyors 
Torres, Albert Piñeira i Brosel
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_A0101 

ordinària  del Consell Rector de Dipsalut del 4
Consell  Rector.  

0 
rdinària 

liol de 2017 
De les 13:00 a les 13:45 hores 
Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer : 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon : 
Lluís Sais i Puigdemont 

Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Albert Gómez i Casas 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

Jordi Batllori i Nouvilas 

Núria Josa i Arbonés 

M. Teresa Villar i Roda 

teix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Han excusat la seva absència els senyors Lluís Costabella i Portella
Albert Piñeira i Brosel i Gisela Saladich i Parés. 
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4 de juliol de 2017. 

el senyor David Álvarez i Carreño, 

Lluís Costabella i Portella, Marta Felip i 



 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/0

20 de juny de 2017, 
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Pr
 

5. Exp. 5_2017_301_X0101 
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a despeses 
d’inversió en equipaments dels consultoris locals
 

6. Exp. 5_2017 _717 _X0101 
subvencions a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació 
de Girona 
 

7. Exp. 19_2017_763_X0101 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes 
d’intervenció terapèutica
 

8. Exp. 19_2017_764_X0101 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes 
promoció de la salut
 

9. Exp. 19_2017 _1680 _X0203E01 
exclosa de concurrència pública per a les activitats ordinàries del Banc dels 
Aliments de les comarqu

 
10. Exp. 19_2017_312_X0203E01 

pressupostària per al Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla 
Estratègic 2015- 2018

 
11. Exp. 19_2017_312_X0203E01 

de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la 
Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015

 
12. Altres assumptes arribats 

 
13. Precs i preguntes 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/0
de 2017, extraordinària 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  

Exp. 5_2017_301_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a despeses 
d’inversió en equipaments dels consultoris locals 

Exp. 5_2017 _717 _X0101 – Proposta de resolució de la c
subvencions a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació 

_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes 
d’intervenció terapèutica 

_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes 

promoció de la salut 

Exp. 19_2017 _1680 _X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per a les activitats ordinàries del Banc dels 
Aliments de les comarques de Girona - 2017 

Exp. 19_2017_312_X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària per al Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla 

2018 

Exp. 19_2017_312_X0203E01 – Proposta d’aprovació de l’addenda del Conveni 
de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la 
Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/09, del dia 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a despeses 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes de 

Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per a les activitats ordinàries del Banc dels 

Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària per al Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla 

Proposta d’aprovació de l’addenda del Conveni 
de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la 

- 2018 

amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 



 

Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0

dia 20 de juny de 2017, 
 
S’aprova, per unanimitat, l
número 2017/09, del dia 
assistents. 
 
2. Informació de la Presidència
 
La Presidència informa els assistents sobre la reunió, organitzada per la Presidènci
de la Diputació, de Dipsalut i Xaloc amb Secretaria, Intervenció i Recursos Humans 
de la Corporació per tal de tractar temes comuns, especialment en matèria de 
contractació, de convenis de condicions laborals i de solució de les reclamacions en 
matèria laboral que estan pendents, i de la qual es va derivar l’encàrrec de treballar 
tècnicament de manera conjunta per tal de trobar línies de col·laboració que aportin 
les solucions requerides.
 
La Presidència explica, també, la intenció de col·laborar amb l’em
la gestió de determinats temes d’acció social i el seu seguiment periòdic
limitacions de contractació de personal que afecten especialment aquest àmbit
 
El senyor Lluc Salellas comenta que no comparteix la decisió, atès que 
Sumar és de gestió de residències i espais, i no ha de ser la gestió o la coordinació 
de l’activitat de l’Organisme en matèria d’acció social o participar en la dinamització 
de les polítiques d’acció social de Dipsalut. En aquest sentit, demana
que es concreti en un pla què farà i què no farà exactament Sumar en aquest àmbit.
 
La Presidència respon que Sumar no decidirà sobre les polítiques d’acció social de 
l’Organisme, sinó que la col·laboració ha de ser per a la gestió diària
assumptes (subvencions...) en l’àmbit administratiu.
 
El senyor Salellas respon que aquesta no és la tasca que fa Sumar.
 
La Presidència respon que això no implica que en el futur no pugui tenir tasques 
administratives, i que no tindrà c
d’acció social, i per això s’està explorant quina pot ser la via de col·laboració de 
Dipsalut amb l’empresa i que quan es concreti s’explicarà al Consell Rector de 
manera detallada. 
 
S’estableix finalment un intercanvi d’impressions arran d’aquest assumpte.
 
La Gerència puntualitza que es tractarà simplement d’un encàrrec de gestió, atès que 
Sumar és mitjà propi de la Corporació.
 
D’altra banda, la Presidència explica que la Universitat Oberta de Catalun
convidat Dipsalut a formar part de la Comissió Consultiva de
qual l’Organisme està interessat a participar.
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Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0
de 2017, extraordinària 

, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió extra
, del dia 20 de juny de 2017, que ha estat lliurat prèviament als 

Informació de la Presidència  

informa els assistents sobre la reunió, organitzada per la Presidènci
de la Diputació, de Dipsalut i Xaloc amb Secretaria, Intervenció i Recursos Humans 
de la Corporació per tal de tractar temes comuns, especialment en matèria de 
contractació, de convenis de condicions laborals i de solució de les reclamacions en 

aboral que estan pendents, i de la qual es va derivar l’encàrrec de treballar 
tècnicament de manera conjunta per tal de trobar línies de col·laboració que aportin 
les solucions requerides. 

La Presidència explica, també, la intenció de col·laborar amb l’empresa Sumar per a 
la gestió de determinats temes d’acció social i el seu seguiment periòdic
limitacions de contractació de personal que afecten especialment aquest àmbit

El senyor Lluc Salellas comenta que no comparteix la decisió, atès que 
Sumar és de gestió de residències i espais, i no ha de ser la gestió o la coordinació 
de l’activitat de l’Organisme en matèria d’acció social o participar en la dinamització 
de les polítiques d’acció social de Dipsalut. En aquest sentit, demana
que es concreti en un pla què farà i què no farà exactament Sumar en aquest àmbit.

La Presidència respon que Sumar no decidirà sobre les polítiques d’acció social de 
l’Organisme, sinó que la col·laboració ha de ser per a la gestió diària
assumptes (subvencions...) en l’àmbit administratiu. 

El senyor Salellas respon que aquesta no és la tasca que fa Sumar. 

La Presidència respon que això no implica que en el futur no pugui tenir tasques 
, i que no tindrà cap mena de responsabilitat respecte de les polítiques 
i per això s’està explorant quina pot ser la via de col·laboració de 

Dipsalut amb l’empresa i que quan es concreti s’explicarà al Consell Rector de 

nt un intercanvi d’impressions arran d’aquest assumpte.

La Gerència puntualitza que es tractarà simplement d’un encàrrec de gestió, atès que 
Sumar és mitjà propi de la Corporació. 

D’altra banda, la Presidència explica que la Universitat Oberta de Catalun
salut a formar part de la Comissió Consultiva de l’eHealth Center

qual l’Organisme està interessat a participar. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/0 9, del 

extraordinària anterior, 
que ha estat lliurat prèviament als 

informa els assistents sobre la reunió, organitzada per la Presidència 
de la Diputació, de Dipsalut i Xaloc amb Secretaria, Intervenció i Recursos Humans 
de la Corporació per tal de tractar temes comuns, especialment en matèria de 
contractació, de convenis de condicions laborals i de solució de les reclamacions en 

aboral que estan pendents, i de la qual es va derivar l’encàrrec de treballar 
tècnicament de manera conjunta per tal de trobar línies de col·laboració que aportin 

presa Sumar per a 
la gestió de determinats temes d’acció social i el seu seguiment periòdic, ateses les 
limitacions de contractació de personal que afecten especialment aquest àmbit.  

El senyor Lluc Salellas comenta que no comparteix la decisió, atès que la tasca de 
Sumar és de gestió de residències i espais, i no ha de ser la gestió o la coordinació 
de l’activitat de l’Organisme en matèria d’acció social o participar en la dinamització 
de les polítiques d’acció social de Dipsalut. En aquest sentit, demana a la Presidència 
que es concreti en un pla què farà i què no farà exactament Sumar en aquest àmbit. 

La Presidència respon que Sumar no decidirà sobre les polítiques d’acció social de 
l’Organisme, sinó que la col·laboració ha de ser per a la gestió diària i el control dels 

 

La Presidència respon que això no implica que en el futur no pugui tenir tasques 
ap mena de responsabilitat respecte de les polítiques 

i per això s’està explorant quina pot ser la via de col·laboració de 
Dipsalut amb l’empresa i que quan es concreti s’explicarà al Consell Rector de 

nt un intercanvi d’impressions arran d’aquest assumpte. 

La Gerència puntualitza que es tractarà simplement d’un encàrrec de gestió, atès que 

D’altra banda, la Presidència explica que la Universitat Oberta de Catalunya ha 
Health Center, en el 



 

La Presidència també dóna compte de la visita a Dipsalut de l’alcaldessa de Girona, 
senyora Marta Madrenas, i de la re
la col·laboració amb el govern local en matèria de salut. 
 
Finalment, la Presidència informa sobre la celebració, al Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona, i promogut per la Càtedra d
de Promoció de la Salut, en el qual va participar activament l’Organisme.
 
3. Informació de la Gerència
 
La Gerència explica la planificació i la situació dels diferents projectes operatius i 
estratègics de l’Organisme:
 

• Projecte Burgàs – migració de gestor documental d’ABSIS cap a Aytos
• Projecte de descripció dels llocs de treball de l’Organisme
• Projecte d’adhesió del personal laboral al conveni de la Diputació de Girona
• Prova pilot de Plans municipals
• Reflexions estratègiques
• Observatori de salut
• Programa “Benestar i Comunitat” (Evolució del programa “Salut i Crisi”)
• Elaboració del pressupost de 2018 (Aprovació el 12 de setembre)
• Catàleg de Serveis 2018 (Aprovació setembre/octubre)
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La Presidència també dóna compte de la visita a Dipsalut de l’alcaldessa de Girona, 
senyora Marta Madrenas, i de la regidora de Salut de l’Ajuntament, per a tractar sobre 
la col·laboració amb el govern local en matèria de salut.   

Finalment, la Presidència informa sobre la celebració, al Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona, i promogut per la Càtedra de Salut, del Simposi Mediterrani 
de Promoció de la Salut, en el qual va participar activament l’Organisme.

Informació de la Gerència  

La Gerència explica la planificació i la situació dels diferents projectes operatius i 
estratègics de l’Organisme: 

migració de gestor documental d’ABSIS cap a Aytos
Projecte de descripció dels llocs de treball de l’Organisme 
Projecte d’adhesió del personal laboral al conveni de la Diputació de Girona
Prova pilot de Plans municipals 
Reflexions estratègiques (Renovació del pla estratègic de Dipsalut)
Observatori de salut 
Programa “Benestar i Comunitat” (Evolució del programa “Salut i Crisi”)
Elaboració del pressupost de 2018 (Aprovació el 12 de setembre)
Catàleg de Serveis 2018 (Aprovació setembre/octubre) 
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La Presidència també dóna compte de la visita a Dipsalut de l’alcaldessa de Girona, 
gidora de Salut de l’Ajuntament, per a tractar sobre 

Finalment, la Presidència informa sobre la celebració, al Parc Científic i Tecnològic de 
e Salut, del Simposi Mediterrani 

de Promoció de la Salut, en el qual va participar activament l’Organisme. 

La Gerència explica la planificació i la situació dels diferents projectes operatius i 

migració de gestor documental d’ABSIS cap a Aytos 

Projecte d’adhesió del personal laboral al conveni de la Diputació de Girona 

de Dipsalut) 

Programa “Benestar i Comunitat” (Evolució del programa “Salut i Crisi”) 
Elaboració del pressupost de 2018 (Aprovació el 12 de setembre) 



 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a
 
 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum

324 12/06/2017 Contractació 2017_0811 
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte dels serveis 
necessaris p
titularitat i/o de gestió municipal dels municipis adherits al programa PT06

325 13/06/2017 Subvencions 2016_1568 
Modificar l’
de protecció de la salut a l’Ajuntament de Llagostera i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diput

326 13/06/2017 Subvencions 2016_1580 
Modificar l’import de la subvenció per 
Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2016, a l’Ajuntament d’Olot i minorar
€ a 44.500,00

327 13/06/2017 Subvencions 2016_1817 
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
demarcació de Girona, a l
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

328 13/06/2017 Subvencions 2016_1819 
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control inte
l’Ajuntament de Canet d’Adri i minorar
subvencions de la

329 13/06/2017 Subvencions 2016_1845 
Modificar l’import de la subvenció per a 
l’Ajuntament de Garriguella i minorar
subvencions de la

330 13/06/2017 Subvencions 2016_2072 
Modificar l’import de la subvenció p
l’Ajuntament d’Ullastret i minorar
de la Diputació.

331 13/06/2017 Subvencions 2016_2162 
Modificar l’import d
de Palafrugell i minorar
la Diputació.

332 13/06/2017 Subvencions 2016_2231 
Mod
demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vall
l’Ordenança general de subvencions de la Diput
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Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a 

Resum  

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte dels serveis 
necessaris per al desenvolupament del programa de gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de 
titularitat i/o de gestió municipal dels municipis adherits al programa PT06
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals 
de protecció de la salut a l’Ajuntament de Llagostera i minorar-la de 12.913,82 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a l’execució dels programes de Salut Pública del Cat
Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2016, a l’Ajuntament d’Olot i minorar
€ a 44.500,00 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Ribes de Freser i minorar-la 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control inte
l’Ajuntament de Canet d’Adri i minorar-la de 1.777,72 € a 1.712,67 €, d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a l’actuació Control de Plagues (
l’Ajuntament de Garriguella i minorar-la de 1.965,26 € a 1.473,94 €, d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local, a 
l’Ajuntament d’Ullastret i minorar-la de 379,16 € a 353,59 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a l’actuació Insectes, mosquit tigre, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament 
de Palafrugell i minorar-la de 15.455,25 € a 15.084,89 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Vall-llobrega i minorar-la de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
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Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte dels serveis 
er al desenvolupament del programa de gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de 

titularitat i/o de gestió municipal dels municipis adherits al programa PT06 del Catàleg de serveis de Dipsalut. 
l finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals 

la de 12.913,82 € a 10.645,55 €, d’acord amb 

l’execució dels programes de Salut Pública del Catàleg de serveis de 
Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2016, a l’Ajuntament d’Olot i minorar-la de 50.220,00 

€, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la 

la de 1.846,55 € a 1.117,16 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, a 
€, d’acord amb l’Ordenança general de 

ol de Plagues (Insectes, rosegadors i coloms), a 
€ a 1.473,94 €, d’acord amb l’Ordenança general de 

er al finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local, a 
€, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions 

l’actuació Insectes, mosquit tigre, rosegadors i coloms, a l’Ajuntament 
€, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de 

ificar l’import de la subvenció per a actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes de la 
de 3.485,05 € a 3.472,93 €, d’acord amb 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum

333 13/06/2017 Subvencions 2016_2265 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’activitats de promoció de la salut a l’Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà i minorar
de la Diputació.

334 13/06/2017 Subvencions 2016_2328 
Modificar l’import de la subvenció per a Activitats del programa de promoció de la salut, a l’Ajuntament de 
Fontcoberta i minorar
Diputació

335 13/06/2017 Subvencions 2016_2389 
Modificar l’import de la subvenció pe
de protecció de la salut a l’Ajunta
l’Ordenança general de

336 13/06/2017 Règim intern 2017_0480 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig de 2017, fora de la j
habitual de l’empleada A
A2).

337 13/06/2017 Règim intern 2017_0483 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig d
habitual de l’empleat À
A2).

338 14/06/2017 Contractació 2017_0810 
Decret d’ adjudicació del contracte per l’execució de
PT07 “suport a la gestió de la 

339 14/06/2017 Subvencions 2017_1108 
Concedir a l’Ajuntament de Sant Martí Vell
les polítiques municipals de protecció de la salut, per un i
analitzadors de clor associats a un mecanisme de telecontrol al dipòsit i al pou de la ZS de Sant Martí Vell

340 14/06/2017 Contractació 2017_1316 
Contractar l’empresa AREAQ S.L. per a realitzar el servei
Plans Municipals de
seu pressupost núm. 0101/17 de data 2 de maig de 2017.

341 14/06/2017 Contractació 2017_1804 
D
a la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms

342 15/06/2017 Règim intern 2017_1828 

Acumular les funcions de gestió de subvencions
Q
Vida, i en la senyora M
provisional, per un període inicial de 6 mesos o fins a la reinco
atès el seu dret de reserva, o bé fins a la revocació d’aq

10_2017_

Resum  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’activitats de promoció de la salut a l’Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà i minorar-la de 7.863,15 € a 7.354,13 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per a Activitats del programa de promoció de la salut, a l’Ajuntament de 
Fontcoberta i minorar-la de 996,37 € a 990,47 €, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals 
de protecció de la salut a l’Ajuntament de Figueres i minorar-la de 7.841,39 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig de 2017, fora de la j
habitual de l’empleada ALR per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup 
A2). 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig d
habitual de l’empleat ÀMM per un import de 119,45 €, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup 
A2). 
Decret d’ adjudicació del contracte per l’execució dels serveis necessaris per al desenvolupament del programa 
PT07 “suport a la gestió de la salubritat de les platges” del Catàleg de serveis de Dipsalut.
Concedir a l’Ajuntament de Sant Martí Vell la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
les polítiques municipals de protecció de la salut, per un import de 19.382,53 
analitzadors de clor associats a un mecanisme de telecontrol al dipòsit i al pou de la ZS de Sant Martí Vell
Contractar l’empresa AREAQ S.L. per a realitzar el servei de suport metodològic en el disseny i avaluació de 
Plans Municipals de Salut, fins al 31 de desembre de 2017 per un import màxim de 20.315,90
seu pressupost núm. 0101/17 de data 2 de maig de 2017. 
Decret d’aprovació de l’adhesió a la contractació del servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària per 
a la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. 

Acumular les funcions de gestió de subvencions d’acció social que corresponen a la cap de la secció, senyora 
QAE, en la senyora GOR, auxiliar administrativa de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida, i en la senyora MO, administrativa de la secció d’Acció Social de l’Àrea esmentada, amb caràcter urgent i 
provisional, per un període inicial de 6 mesos o fins a la reincorporació de la senyora A
atès el seu dret de reserva, o bé fins a la revocació d’aquesta resolució per nova proposta organitzativa.
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Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’activitats de promoció de la salut a l’Ajuntament de la 
€, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions 

Modificar l’import de la subvenció per a Activitats del programa de promoció de la salut, a l’Ajuntament de 
€, d’acord amb l’Ordenança general de subvencions de la 

l finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals 
7.841,39 € a 6.355,28 €, d’acord amb 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig de 2017, fora de la jornada laboral 
€, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 27 de maig de 2017, fora de la jornada laboral 
€, corresponent a 5 hores en dia no laborable (subgrup 

ls serveis necessaris per al desenvolupament del programa 
atàleg de serveis de Dipsalut. 

ançament de l’assessorament i suport tècnic a 
mport de 19.382,53 €, per a l'Instal·lació de dos 

analitzadors de clor associats a un mecanisme de telecontrol al dipòsit i al pou de la ZS de Sant Martí Vell. 
de suport metodològic en el disseny i avaluació de 

l 31 de desembre de 2017 per un import màxim de 20.315,90 €, d'acord amb el 

adhesió a la contractació del servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària per 

d’acció social que corresponen a la cap de la secció, senyora 
, auxiliar administrativa de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 

trativa de la secció d’Acció Social de l’Àrea esmentada, amb caràcter urgent i 
poració de la senyora A al seu lloc de treball, 

uesta resolució per nova proposta organitzativa. 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum

343 15/06/2017 Règim intern 2017_1829 

Acumular les funcions de gestió de subvencions d’acció social que corresponen a la cap de la secció, senyora 
Q
Salut i Qualitat de Vida, i en la senyora G
provisional, per un període inicial de 6 mesos o fins a la reincoporació de la senyora A
atès el seu dret de reserva, o bé fins a la revocació d’aquesta resolució per nova proposta organitzativa.

344 20/06/2017 Subvencions 2017_0720 

Aprovar la convocatòria de subvencions per 
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, amb plena submissió a les bases 
aprovades pel Consell Rector en la se
en el BOP de Girona, número 53, de 16 de març de 2017.

345 21/06/2017 Règim intern 2017_1722 

Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa 
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica de l’esmentada Universitat, realitzi un total 
de 430 hores de
el 14 de setembre de 2017.

346 21/06/2017 Règim intern 2017_1688 

Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa 
estudiant del Grau de Pedagogia a la Facultat
total de 576 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àrea Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
de Dipsalut entre l’1 de juny i el 14 de setembre de 2017.
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Resum  

Acumular les funcions de gestió de subvencions d’acció social que corresponen a la cap de la secció, senyora 
QAE, en la senyora MO, administrativa de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
Salut i Qualitat de Vida, i en la senyora GOR, auxiliar administrativa de l’Àrea esmentada, amb caràcter urgent i
provisional, per un període inicial de 6 mesos o fins a la reincoporació de la senyora A
atès el seu dret de reserva, o bé fins a la revocació d’aquesta resolució per nova proposta organitzativa.

Aprovar la convocatòria de subvencions per a finançar despeses de realització de congressos
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, amb plena submissió a les bases 
aprovades pel Consell Rector en la sessió extraordinària número 2017/03, de 21 de febrer de 2017 i publicades 
en el BOP de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. 
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per tal 
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica de l’esmentada Universitat, realitzi un total 
de 430 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat entre el
el 14 de setembre de 2017. 
Aprovar el text del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona, per tal que l’estudiant E
estudiant del Grau de Pedagogia a la Facultat d’Educació i Psicologia de l’esmentada Universitat, realitzi un 
total de 576 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àrea Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
de Dipsalut entre l’1 de juny i el 14 de setembre de 2017. 
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Acumular les funcions de gestió de subvencions d’acció social que corresponen a la cap de la secció, senyora 
, administrativa de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 

, auxiliar administrativa de l’Àrea esmentada, amb caràcter urgent i 
provisional, per un període inicial de 6 mesos o fins a la reincoporació de la senyora A al seu lloc de treball, 
atès el seu dret de reserva, o bé fins a la revocació d’aquesta resolució per nova proposta organitzativa. 

realització de congressos, simposis, 
jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, amb plena submissió a les bases 

ssió extraordinària número 2017/03, de 21 de febrer de 2017 i publicades 

la Universitat de Girona per tal que l’estudiant OHC 
estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola Politècnica de l’esmentada Universitat, realitzi un total 

pràctiques extracurriculars a l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat entre el 2 de juny i 

la Universitat de Girona, per tal que l’estudiant EPR 
d’Educació i Psicologia de l’esmentada Universitat, realitzi un 

total de 576 hores de pràctiques extracurriculars a l’Àrea Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 



 

El senyor Lluc Salellas consulta sobre el Decret número 340
AREAQ S.L. per a realitzar el servei de suport metodològic en el disseny i avaluació 
de Plans Municipals de Salut, fins al 31 de desembre de 2017 per un import màxim 
de 20.315,90 €, d'acord amb el seu pressupost núm. 0101/17 de data 2 de maig de 
2017.”, i en concret sobre la necessitat de realitzar aquesta contractació i el mètode 
seguit per a escollir el contractista.
 
La Gerència respon que s’emmarca en el projecte del pla pilot 
de Salut, que té molta importància per a l’Organisme com a futura eina de relació 
amb els municipis; la feina prèvia, de recerca i d’anàlisi, de diagnosi i reconeixement 
d’indicadors, és el que s’ha encarregat a la consultora, que ja tr
l’Organisme en l’avaluació qualitativa del programa “Salut i Crisi”, per mitjà d’un 
contracte menor, d’acord amb la solvència ja demostrada per l’empresa.
 
El senyor Salellas pregunta si un cop realitzada la prova pilot es portaran a terme 
més contractacions com aquesta.
 
La Gerència respon que un cop finalitzat el pla pilot s’establirà un protocol que 
permeti a l’Organisme desenvolupar la resta de Plans Municipals.
 
La Presidència puntualitza que, en aquest sentit, un cop finalitzat el pla pilot
contractar més aquesta mena de serveis d’assessoria.
 
5. Exp. 5_2017_301_X0101 

subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Gir ona per a despeses 
d’inversió en equipaments dels consultoris locals
 

La Presidència explica breument la proposta als assistents, especialment pel que fa a 
les dotacions de la convocatòria i als imports atorgats als sol·licitants.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer
les Bases específiques reguladores de subvencions 
ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d’inversió en equipaments 
dels consultoris locals, i es van publicar al BOP de Girona número 31, de 14
de 2017. La convocatòria es va publicar  al BOP de Girona, número 62, de 29 de març 
de 2017. 
 
El dia 30 de març de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 20 d’abril de 2017.
 
El 9 de juny de 2017, el cap d
Vida emet un informe proposta de resolució on diu que els beneficiaris que figuren a 
l’Annex 1 han presentat les sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als 
conceptes subvencionable
específiques reguladores d’aquesta subvenció. A més que tots els ajuntaments que 
han presentat sol·licitud declaren que es troben al corrent amb les seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat 
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Salellas consulta sobre el Decret número 340 “Contractar l’empresa 
AREAQ S.L. per a realitzar el servei de suport metodològic en el disseny i avaluació 
de Plans Municipals de Salut, fins al 31 de desembre de 2017 per un import màxim 

€, d'acord amb el seu pressupost núm. 0101/17 de data 2 de maig de 
”, i en concret sobre la necessitat de realitzar aquesta contractació i el mètode 

seguit per a escollir el contractista. 

La Gerència respon que s’emmarca en el projecte del pla pilot de Plans Municipals 
de Salut, que té molta importància per a l’Organisme com a futura eina de relació 
amb els municipis; la feina prèvia, de recerca i d’anàlisi, de diagnosi i reconeixement 
d’indicadors, és el que s’ha encarregat a la consultora, que ja tr
l’Organisme en l’avaluació qualitativa del programa “Salut i Crisi”, per mitjà d’un 
contracte menor, d’acord amb la solvència ja demostrada per l’empresa.

El senyor Salellas pregunta si un cop realitzada la prova pilot es portaran a terme 
ontractacions com aquesta. 

La Gerència respon que un cop finalitzat el pla pilot s’establirà un protocol que 
permeti a l’Organisme desenvolupar la resta de Plans Municipals. 

La Presidència puntualitza que, en aquest sentit, un cop finalitzat el pla pilot
contractar més aquesta mena de serveis d’assessoria. 

Exp. 5_2017_301_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Gir ona per a despeses 
d’inversió en equipaments dels consultoris locals  

Presidència explica breument la proposta als assistents, especialment pel que fa a 
les dotacions de la convocatòria i als imports atorgats als sol·licitants.

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic als 
ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d’inversió en equipaments 

, i es van publicar al BOP de Girona número 31, de 14
de 2017. La convocatòria es va publicar  al BOP de Girona, número 62, de 29 de març 

El dia 30 de març de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 20 d’abril de 2017. 

El 9 de juny de 2017, el cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida emet un informe proposta de resolució on diu que els beneficiaris que figuren a 
l’Annex 1 han presentat les sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als 
conceptes subvencionables i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases 
específiques reguladores d’aquesta subvenció. A més que tots els ajuntaments que 
han presentat sol·licitud declaren que es troben al corrent amb les seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Contractar l’empresa 
AREAQ S.L. per a realitzar el servei de suport metodològic en el disseny i avaluació 
de Plans Municipals de Salut, fins al 31 de desembre de 2017 per un import màxim 

€, d'acord amb el seu pressupost núm. 0101/17 de data 2 de maig de 
”, i en concret sobre la necessitat de realitzar aquesta contractació i el mètode 

de Plans Municipals 
de Salut, que té molta importància per a l’Organisme com a futura eina de relació 
amb els municipis; la feina prèvia, de recerca i d’anàlisi, de diagnosi i reconeixement 
d’indicadors, és el que s’ha encarregat a la consultora, que ja treballa amb 
l’Organisme en l’avaluació qualitativa del programa “Salut i Crisi”, per mitjà d’un 
contracte menor, d’acord amb la solvència ja demostrada per l’empresa. 

El senyor Salellas pregunta si un cop realitzada la prova pilot es portaran a terme 

La Gerència respon que un cop finalitzat el pla pilot s’establirà un protocol que 

La Presidència puntualitza que, en aquest sentit, un cop finalitzat el pla pilot no caldrà 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Gir ona per a despeses 

Presidència explica breument la proposta als assistents, especialment pel que fa a 
les dotacions de la convocatòria i als imports atorgats als sol·licitants. 

de 2017, va aprovar 
per al suport econòmic als 

ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d’inversió en equipaments 
, i es van publicar al BOP de Girona número 31, de 14 de febrer 

de 2017. La convocatòria es va publicar  al BOP de Girona, número 62, de 29 de març 

El dia 30 de març de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 

e l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i Qualitat de 
Vida emet un informe proposta de resolució on diu que els beneficiaris que figuren a 
l’Annex 1 han presentat les sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als 

s i s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases 
específiques reguladores d’aquesta subvenció. A més que tots els ajuntaments que 
han presentat sol·licitud declaren que es troben al corrent amb les seves  obligacions 



 

 
La convocatòria  preveu com a criteris de valoració l’aplicació d’un percentatge sobre 
la base subvencionable en funció del nombre d’habitants del municipi. També 
estableix que  l’import màxim que es podrà atorgar serà de  dos mil euros (2.000,00 
per ajuntament i que només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.
  
S’han presentat  un total de 101 sol·licituds i l’import total sol·licitat és superior al 
crèdit disponible a la convocatòria.
 
L ’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Orde
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres caso
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan respon
procediment per a l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, 
següent 
 
ACORD 
 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 
consultoris locals que es detallen
 
Segon. Excloure la sol·licitud  que s’inclou a l’Annex II, amb l’indicació del motiu.
 
Tercer. Disposar la despesa, d’import de cent cinquan
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
equipaments municipals
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la sub
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Cinquè. Condicionar al lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
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La convocatòria  preveu com a criteris de valoració l’aplicació d’un percentatge sobre 
la base subvencionable en funció del nombre d’habitants del municipi. També 
estableix que  l’import màxim que es podrà atorgar serà de  dos mil euros (2.000,00 
per ajuntament i que només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.

S’han presentat  un total de 101 sol·licituds i l’import total sol·licitat és superior al 
crèdit disponible a la convocatòria. 

L ’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 
consultoris locals que es detallen. 

Excloure la sol·licitud  que s’inclou a l’Annex II, amb l’indicació del motiu.

Disposar la despesa, d’import de cent cinquanta-mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/76200 Programa d’inversió en 
equipaments municipals del pressupost d’enguany. 

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

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

Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 
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La convocatòria  preveu com a criteris de valoració l’aplicació d’un percentatge sobre 
la base subvencionable en funció del nombre d’habitants del municipi. També 
estableix que  l’import màxim que es podrà atorgar serà de  dos mil euros (2.000,00 €) 
per ajuntament i que només es concedirà una subvenció per ajuntament i any. 

S’han presentat  un total de 101 sol·licituds i l’import total sol·licitat és superior al 

subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

nança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 

sable de la resolució del 

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

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per a les despeses derivades de l’ús de 

Excloure la sol·licitud  que s’inclou a l’Annex II, amb l’indicació del motiu. 

mil euros (150.000,00 €), 
Programa d’inversió en 

Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
venció, així com les condicions generals i 

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

Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu simplificat segons el 
model disponible al web corporatiu de Dipsalut, que segons l’article 27 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, ha d’incloure una memòria 



 

justificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
despeses -amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 
concepte, la data d’emissió de la factura
que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 
procedència.  
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 15 de setembre de 2017.
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, a
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a
resolució. 

10_2017_1879

ificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 15 de setembre de 2017. 

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

en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
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ificativa del compliment de l’objecte subvencionat, una relació classificada de 
amb identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el 

i el detall d’altres ingressos o subvencions 
finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i de la seva 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 

mb indicació dels recursos que siguin 
ubicat a la seu electrònica de 

comptar des de la data d’adopció de la 



 

Annex I    

Núm. exp. Núm. 
en llibre Ajuntament CIF

2017/1206 2017/55 Albanyà P1700300E

2017/1245 2017/69 Alp P1700600H

2017/1222 2017/62 Argelaguer P1701000J

2017/976 2017/7 
Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F

2017/1296 2017/87 Bescanó P1702300C

2017/1176 2017/42 Biure P1724900D
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CIF Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvenc. 
corregida 

% 
màxim 
segons 
pobl. 

Atorgat final 

P1700300E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.025,64 € 100% 1.821,99 

P1700600H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.500,00 € 90% 1.821,99 

P1701000J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.108,15 € 100% 1.009,52 

P1701200F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.288,27 € 90% 1.821,99 

P1702300C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

4.172,15 € 90% 1.821,98 

P1724900D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

953,34 € 100% 868,49 
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Atorgat final 
(1) 

% atorgat / 
base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionab. 

1.821,99 € 89,95%   

1.821,99 € 72,88%   

1.009,52 € 91,10%   

1.821,99 € 55,41%   

1.821,98 € 43,67% Compra alfombra: 
400€ 

868,49 € 91,10%   



 

2017/1281 2017/83 
Boadella i les 
Escaules 

P1703200D

2017/950 2017/1 Bolvir P1702700D

2017/1105 2017/24 Bordils P1702800B

2017/1101 2017/22 Borrassà P1702900

2017/1288 2017/84 Cabanes P1703300B

2017/1330 2017/100 Campllong P1704200C
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P1703200D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.802,84 € 100% 1.642,38 

P1702700D Despeses d'inversió en 
el consultori local 

432,87 € 100% 394,34 

P1702800B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.360,87 € 90% 1.821,99 

P1702900J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.000,00 € 100% 910,99 

P1703300B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.465,66 € 100% 1.335,21 

P1704200C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.414,44 € 100% 1.288,55 
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1.642,38 € 91,10%   

394,34 € 91,10%   

1.821,99 € 77,17%   

910,99 € 91,10% 

Millores 
elèctriques: 500€; 
Trasllat nova 
ubicació dels 
aparells 
electrònics i 
sistemes telefonia 
i internet: 
1.500,00 € 

1.335,21 € 91,10%   

1.288,55 € 91,10%   



 

2017/1126 2017/28 Canet d'Adri P1704400I

2017/952 2017/3 Cantallops P1704500F

2017/1329 2017/99 Capmany P1704600D

2017/1235 2017/66 Castellfollit de la 
Roca 

P1705100D

2017/1118 2017/27 
Cellera de Ter, 
La 

P1720100E

2017/1015 2017/10 Cervià de Ter P1705500E

2017/1099 2017/21 Cistella P1705600C
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P1704400I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 4.256,54 € 100% 1.821,99 

P1704500F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.439,90 € 100% 1.311,74 

P1704600D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.285,00 € 100% 1.821,98 

P1705100D Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.438,50 € 100% 1.821,99 

P1720100E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.636,05 € 90% 1.821,99 

P1705500E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

4.359,72 € 100% 1.821,99 

P1705600C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.326,86 € 100% 1.208,76 
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1.821,99 € 42,80%   

1.311,74 € 91,10%   

.821,98 € 79,74%   

1.821,99 € 74,72%   

1.821,99 € 69,12%   

1.821,99 € 41,79%   

1.208,76 € 91,10% 

Adequació 
elèctrica:  
538,29€; material 
sala de bany: 
134,85 € 



 

2017/1259 2017/74 Colera P1705900G

2017/1254 2017/70 Corçà P1706200A

2017/1173 2017/41 
Cornellà del 
Terri 

P1706100C

2017/1215 2017/58 Crespià P1706300I

2017/1188 2017/48 

Cruiïlles-
Monells-Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G

2017/1058 2017/14 Darnius P1706500D
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P1705900G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.793,65 € 100% 1.634,00 

P1706200A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.915,28 € 100% 1.744,81 

P1706100C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.804,23 € 90% 1.821,99 

P1706300I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.350,00 € 100% 1.639,79 

P1706400G Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.570,63 € 100% 1.821,99 

P1706500D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.086,81 € 100% 1.821,99 
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1.634,00 € 91,10%   

1.744,81 € 91,10%   

1.821,99 € 64,97%   

1.639,79 € 69,78%   

1.821,99 € 70,88%   

1.821,99 € 87,31%   



 

2017/979 2017/8 Espinelves P1706900F

2017/1306 2017/92 Espolla P1707000D

2017/1205 2017/54 Esponellà P1707100B

2017/1095 2017/20 
Far d'Empordà, 
El 

P1700500J

2017/1093 2017/19 Flaçà P1707300H

2017/1148 2017/32 
Fornells de la 
Selva 

P1707800G

2017/1265 2017/77 Fortià P1707900E

2017/1244 2017/68 Garrigàs P1708100A

2017/1195 2017/50 Garriguella P1708300G

10_2017_1879

P1706900F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.500,00 € 100% 1.366,49 

P1707000D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.541,00 € 100% 1.821,98

P1707100B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.306,80 € 100% 1.190,49 

P1700500J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

718,81 € 100% 654,83 

P1707300H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.494,28 € 100% 1.821,99 

P1707800G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.036,19 € 90% 1.821,99 

P1707900E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.033,05 € 100% 1.821,98 

P1708100A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

408,51 € 100% 372,15 

P1708300G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.000,00 € 100% 1.821,99 
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1.366,49 € 91,10%   

1.821,98 € 71,70%   

1.190,49 € 91,10%   

654,83 € 91,10%   

1.821,99 € 73,05%   

1.821,99 € 60,01%   

1.821,98 € 89,62%   

372,15 € 91,10%   

1.821,99 € 91,10%   



 

2017/1312 2017/93 Ger P1708400E

2017/1290 2017/85 Girona P1708500B

2017/1153 2017/36 Gombrèn P1708600J

2017/1169 2017/39 Gualta P1708700H

2017/1335 2017/102 Jafre P1709100J

2017/951 2017/2 Lladó P1709500A

2017/1256 2017/72 Llambilles P1709700G

2017/1152 2017/35 Llers P1710000I

2017/1230 2017/65 
Maçanet de 
Cabrenys 

P1710800B
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P1708400E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.600,00 € 100% 1.821,98 

P1708500B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.103,80 € 70% 1.341,58 

P1708600J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.263,03 € 100% 1.821,99 

P1708700H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.688,12 € 100% 1.537,87 

P1709100J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

844,17 € 100% 769,03 

P1709500A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.541,00 € 100% 1.821,99 

P1709700G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.270,98 € 100% 1.821,99 

P1710000I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.258,09 € 100% 1.821,99 

P1710800B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.600,00 € 100% 1.821,99 
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1.821,98 € 70,08%   

1.341,58 € 63,77%   

1.821,99 € 80,51%   

.537,87 € 91,10%   

769,03 € 91,10%   

1.821,99 € 71,70%   

1.821,99 € 80,23%   

1.821,99 € 80,69%   

1.821,99 € 70,08%   



 

2017/1034 2017/11 Masarac P1710600F

2017/1147 2017/31 Mieres P1711200D

2017/1304 2017/91 
Mollet de 
Peralada 

P1711300B

2017/1302 2017/89 Montagut i Oix P1711600E

2017/1185 2017/47 Mont-ras P1711700C

2017/1196 2017/51 Navata P1711800A

2017/1263 2017/76 Ordis P1712200C

2017/1150 2017/33 Osor P1712300A

2017/1261 2017/75 
Palau de Santa 
Eulàlia P1712600D
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P1710600F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.317,88 € 100% 1.200,58 

P1711200D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.993,55 € 100% 1.816,11 

P1711300B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.220,00 € 100% 1.821,98 

P1711600E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.487,28 € 100% 1.354,90 

P1711700C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

834,51 € 90% 684,21 

P1711800A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.164,09 € 100% 1.821,99 

P1712200C Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.553,10 € 100% 1.821,98 

P1712300A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.627,45 € 100% 1.482,60 

P1712600D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 408,51 € 100% 372,15 
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1.200,58 € 91,10%   

1.816,11 € 91,10%   

1.821,98 € 82,07%   

1.354,90 € 91,10%   

684,21 € 81,99%   

1.821,99 € 84,19%   

1.821,98 € 71,36%   

1.482,60 € 91,10%   

372,15 € 91,10%   



 

2017/1198 2017/52 Palau Sator P1712900H

2017/1255 2017/71 Palau-saverdera P1712700B

2017/1085 2017/17 Pals P1713200B

2017/1217 2017/59 Pardines P1713300J

2017/954 2017/5 Pau P1713600C

2017/1159 2017/38 Pedret i Marzà P1713700A

2017/1224 2017/63 Pera, La P1713800I
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P1712900H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.146,55 € 100% 1.821,99 

P1712700B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

67,48 € 100% 61,47 

P1713200B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.882,01 € 90% 1.821,99 

P1713300J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.470,00 € 100% 1.339,16 

P1713600C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.267,34 € 100% 1.821,99 

P1713700A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.509,00 € 100% 1.821,99 

P1713800I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.295,95 € 100% 1.180,60 
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1.821,99 € 84,88%   

61,47 € 91,09% 

Bateria 
desfibril.lador: 
427,07€; 
electrodes adults: 
76,13€; electrodes 
adults i pediàtrics: 
511,07; electrodes 
tauleta adult: 
99,22€ 

1.821,99 € 46,93%   

1.339,16 € 91,10%   

1.821,99 € 55,76%   

1.821,99 € 51,92%   

1.180,60 € 91,10%   



 

2017/1181 2017/45 Peralada P1714000E

2017/1038 2017/12 Planoles P1714300I

2017/953 2017/4 Pont de Molins P1714400G

2017/1322 2017/94 Pontós P1714500D

2017/1303 2017/90 Riudaura P1715800G

2017/1325 2017/96 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E

2017/1221 2017/61 Riumors P1716000C

2017/1151 2017/34 Rupià P1716200I

2017/1056 2017/13 
Sant Aniol de 
Finestres P1719500I
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P1714000E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.298,46 € 90% 1.064,60 

P1714300I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.653,21 € 100% 1.506,06 

P1714400G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.647,48 € 100% 1.821,99 

P1714500D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.000,00 € 100% 1.821,98 

P1715800G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.887,22 € 100% 1.821,98 

P1715900E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.637,85 € 90% 1.342,86 

P1716000C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.480,00 € 100% 1.639,79 

P1716200I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.739,32 € 100% 1.584,51 

P1719500I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.857,63 € 100% 1.821,99 

1879_A0101 – Pàg.  19 

1.064,60 € 81,99%   

1.506,06 € 91,10%   

1.821,99 € 68,82%   

1.821,98 € 91,10%   

1.821,98 € 63,10%   

1.342,86 € 81,99%   

1.639,79 € 66,12%   

1.584,51 € 91,10%   

1.821,99 € 63,76%   



 

2017/1200 2017/53 
Sant Climent 
Sescebes 

P1716700H

2017/1115 2017/25 
Sant Feliu de 
Pallerols 

P1717100J

2017/1298 2017/88 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A

2017/1138 2017/30 
Sant Julià de 
Llor i Bonmatí 

P1725100J

2017/1291 2017/86 
Sant Julià de 
Ramis 

P1717900C

2017/1323 2017/95 
Sant Llorenç de 
la Muga 

P1718000A

2017/1003 2017/9 Sant Martí Vell P1718200G

2017/1267 2017/78 
Sant Miquel de 
Fluvià 

P1718400C

2017/1061 2017/15 Serinyà P1720200C
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P1716700H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.200,44 € 100% 1.093,59 

P1717100J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.480,50 € 100% 1.821,99 

P1717500A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.600,00 € 100% 1.821,98 

P1725100J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.665,00 € 100% 1.516,80 

P1717900C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.958,08 € 90% 1.578,09 

P1718000A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

720,03 € 100% 655,94 

P1718200G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.893,74 € 100% 1.821,99 

P1718400C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.000,00 € 100% 910,99 

P1720200C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.758,61 € 100% 1.602,08 
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1.093,59 € 91,10%   

1.821,99 € 73,45%   

1.821,98 € 70,08%   

1.516,80 € 91,10%   

1.578,09 € 80,59%   

655,94 € 91,10%   

1.821,99 € 62,96%   

910,99 € 91,10%   

1.602,08 € 91,10%   



 

2017/1227 2017/64 Setcases P1720400I

2017/1333 2017/101 
Tallada 
d'Empordà, La 

P1720700B

2017/1090 2017/18 Terrades P172090

2017/1184 2017/46 Torrent P1721000F

2017/1129 2017/29 Tortellà P1721300J

2017/1274 2017/81 Toses P1721400H

2017/1272 2017/80 Ullastret P1721800I

2017/1158 2017/37 Vajol, La P1701500I

2017/1170 2017/40 
Vall de Bianya, 
La P1722100C
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P1720400I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.070,00 € 100% 974,76 

P1720700B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

800,00 € 100% 655,92 

P1720900H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 1.979,62 € 100% 1.803,42 

P1721000F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.712,68 € 100% 1.560,24 

P1721300J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.957,41 € 100% 1.783,19 

P1721400H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

863,05 € 100% 786,23 

P1721800I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.647,77 € 100% 1.501,11 

P1701500I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.046,85 € 100% 953,67 

P1722100C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.480,50 € 100% 1.821,99 
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974,76 € 91,10%   

655,92 € 81,99%   

1.803,42 € 91,10%   

1.560,24 € 91,10%   

1.783,19 € 91,10%   

786,23 € 91,10%   

1.501,11 € 91,10%   

953,67 € 91,10%   

821,99 € 73,45%   



 

2017/1191 2017/49 Vall d'en Bas, la P1701700E

2017/1258 2017/73 
Vallfogona de 
Ripollès 

P1722200A

2017/1079 2017/16 Vall-llobrega P1722300I

2017/1117 2017/26 Verges P1722500D

2017/1239 2017/67 Vidreres P1722700J

2017/1275 2017/82 Vilabertran P1722800H

2017/955 2017/6 Viladasens P1723000D

2017/1210 2017/57 Viladrau P1723400F
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P1701700E 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

3.300,00 € 90% 1.821,99 

P1722200A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.000,00 € 100% 1.821,99 

P1722300I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 684,73 € 100% 623,78 

P1722500D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.293,32 € 100% 1.178,21 

P1722700J 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

5.541,32 € 80% 1.821,99 

P1722800H 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.500,00 € 100% 1.821,98 

P1723000D 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.317,15 € 100% 1.821,99 

P1723400F 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.145,10 € 100% 1.821,99 
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1.821,99 € 55,21%   

821,99 € 91,10%   

623,78 € 91,10%   

1.178,21 € 91,10%   

1.821,99 € 32,88%   

1.821,98 € 72,88%   

1.821,99 € 78,63%   

1.821,99 € 84,94%   



 

2017/1104 2017/23 Vilafant P1723500C

2017/1219 2017/60 Vilamacolum P1724000C

2017/1178 2017/43 Vilamalla P1724100A

2017/1328 2017/98 Vilamaniscle P1724200I

2017/1207 2017/56 Vilanant P1724300G

2017/1179 2017/44 Vila-sacra P1724500B

    

 
 

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible te
quan n’hi ha-, el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 2.000,00 
sol·licitat en cada cas.  
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P1723500C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.711,01 € 80% 1.821,99 

P1724000C 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

2.500,00 € 100% 1.639,79 

P1724100A 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

4.232,19 € 100% 1.821,99 

P1724200I 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 2.100,00 € 100% 1.821,98 

P1724300G 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 

1.280,00 € 100% 1.166,07 

P1724500B 
Despeses d'inversió en 
el consultori local 1.877,18 € 100% 1.710,10 

  TOTAL .......... 150.000,00 

S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable -un cop deduïdes les despeses excloses 
, el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 2.000,00 
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1.821,99 € 67,21%   

1.639,79 € 65,59%   

1.821,99 € 43,05%   

1.821,98 € 86,76%   

1.166,07 € 91,10%   

1.710,10 € 91,10%   

150.000,00 €   

un cop deduïdes les despeses excloses 
, el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 2.000,00 € i l’import 



 

 
 
Annex II 
 
 

Ajuntament Data 
entrada 

Registre 
d'entrada Expedient

Saus, Camallera i 
Llampàies 

20/04/17 17/2465 2017/1271
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Núm. 
Expedient  NIF Projecte Import 

sol·licitat Motiu

2017/1271 P1719900A 
Tancament pati 
consultori mèdic 

2.000,00 € 
Incompleix base 4.1. 
És un concepte no 
subvenc
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Motiu  

Incompleix base 4.1. 
És un concepte no 
subvencionable 



 
6. Exp. 5_2017_717_X0101 

subvencions a les administracions locals i entitats  sense ànim de lucre per 
al finançament de despeses derivades del funcioname nt ordinari de centres 
de formació d’adults i ce
demarcació de Girona
 

La Presidència explica breument als assistents la convocatòria, així com la seva 
dotació, repartida en diverses aplicacions pressupostàries.
 
La senyora Consol Cantenys manifesta que, tot
és el mateix que el de l’any anterior, enguany s’ha disminuït l’aportació corresponent a 
cadascun dels centres d’adults.
 
La Gerència respon que es revisaran els crèdits previstos i redistribuïts per tal de 
comprovar si, comparant els imports finals corresponents a 2016 i a 2017, 
efectivament s’ha produït aquesta disminució.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El Consell Rector de Dipsalut, el 7 de febrer  de 2017, en sessió ordinària 2017/02, va 
aprovar les bases espec
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de 
formació d’adults i centres docents d
Girona, publicades al BOPG, número 31 de 14 de febrer de 2017. La convocatòria es 
va publicar al BOPG numero 76 de 20 d’abril de 2017.
 
El dia 21 d’abril es va obrir el termini de presentació de sol·licituds i 
de maig de 2017.  
 
La convocatòria preveu la concessió de subvenció per un import màxim per entitat 
peticionària de deu mil euros (10.000,00 
formació d’adults i de quinze mil euros (15.000,00 
d’educació especial, amb un percentatge sobre la base subvencionable en funció del 
nombre d’habitants del municipi.
 
En el punt 7 de les Bases especifiques de la subvenció es regulen els criteris per 
valorar les sol·licituds p
amb un percentatge sobre la base subvencionable. Si després d’aplicar aquest criteri 
l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, 
l’òrgan responsable de la
global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 
l’import atorgat. 
  
Amb la presentació de la sol·licitud els ajuntaments i les ONL declaren que no 
incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Exp. 5_2017_717_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a les administracions locals i entitats  sense ànim de lucre per 
al finançament de despeses derivades del funcioname nt ordinari de centres 
de formació d’adults i ce ntres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona  

La Presidència explica breument als assistents la convocatòria, així com la seva 
dotació, repartida en diverses aplicacions pressupostàries. 

La senyora Consol Cantenys manifesta que, tot i que l’import global de la convocatòria 
és el mateix que el de l’any anterior, enguany s’ha disminuït l’aportació corresponent a 
cadascun dels centres d’adults. 

La Gerència respon que es revisaran els crèdits previstos i redistribuïts per tal de 
ar si, comparant els imports finals corresponents a 2016 i a 2017, 

efectivament s’ha produït aquesta disminució. 

Finalitzen les intervencions. 

El Consell Rector de Dipsalut, el 7 de febrer  de 2017, en sessió ordinària 2017/02, va 
aprovar les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a les 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de 
Girona, publicades al BOPG, número 31 de 14 de febrer de 2017. La convocatòria es 
va publicar al BOPG numero 76 de 20 d’abril de 2017. 

El dia 21 d’abril es va obrir el termini de presentació de sol·licituds i 

La convocatòria preveu la concessió de subvenció per un import màxim per entitat 
peticionària de deu mil euros (10.000,00 €) en el cas dels centres municipals de 
formació d’adults i de quinze mil euros (15.000,00 €) en el cas dels centres docents 
d’educació especial, amb un percentatge sobre la base subvencionable en funció del 
nombre d’habitants del municipi. 

En el punt 7 de les Bases especifiques de la subvenció es regulen els criteris per 
valorar les sol·licituds presentades en funció del nombre d’habitants, del municipi i, 
amb un percentatge sobre la base subvencionable. Si després d’aplicar aquest criteri 
l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, 
l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de l’import 
global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 

a presentació de la sol·licitud els ajuntaments i les ONL declaren que no 
incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a les administracions locals i entitats  sense ànim de lucre per 
al finançament de despeses derivades del funcioname nt ordinari de centres 

ntres docents d’educació especial ubicats a la 

La Presidència explica breument als assistents la convocatòria, així com la seva 

i que l’import global de la convocatòria 
és el mateix que el de l’any anterior, enguany s’ha disminuït l’aportació corresponent a 

La Gerència respon que es revisaran els crèdits previstos i redistribuïts per tal de 
ar si, comparant els imports finals corresponents a 2016 i a 2017, 

El Consell Rector de Dipsalut, el 7 de febrer  de 2017, en sessió ordinària 2017/02, va 
ífiques reguladores de subvencions adreçades a les 

administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de 

’educació especial ubicats a la demarcació de 
Girona, publicades al BOPG, número 31 de 14 de febrer de 2017. La convocatòria es 

El dia 21 d’abril es va obrir el termini de presentació de sol·licituds i va finalitzar el 12 

La convocatòria preveu la concessió de subvenció per un import màxim per entitat 
€) en el cas dels centres municipals de 

n el cas dels centres docents 
d’educació especial, amb un percentatge sobre la base subvencionable en funció del 

En el punt 7 de les Bases especifiques de la subvenció es regulen els criteris per 
resentades en funció del nombre d’habitants, del municipi i, 

amb un percentatge sobre la base subvencionable. Si després d’aplicar aquest criteri 
l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, 

resolució del procediment procedirà al prorrateig de l’import 
global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament 

a presentació de la sol·licitud els ajuntaments i les ONL declaren que no 
incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



 
El dia 22 de juny de 2017 el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida (centre gestor de la subvenció) emet un informe on es fa constar que 
s’han presentat un total de 23 sol·licituds pels centres municipals de formació d’adults 
i 10 sol·licituds pels centres docents d’educació especial i que només dues, una per a 
cada línia, que consten a l’annex III, no compleixen els requisits establerts a les bases 
i la convocatòria. 
 
En l’esmentat informe es fa constar també els beneficiaris que han presentat
sol·licituds dins de termini, segons annexos I i II, les valoracions obtingudes pels 
mateixos, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores, i els imports que 
es proposa concedir a cadascun d’ells.
 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases r
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que 
procediment per a l’atorgament de les subvencio
 
Atesos aquests antecedents, 
Consol Cantenys i del senyor Lluc Salellas, i amb el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent
   
ACORD 
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:
 
 

 

Programa Manteniment 
centres formació adults 
per a aj. 
Programa Manteniment 
centres educació especial  
per a aj. 
Programa Manteniment 
centres educació especial 
per a consorcis 
Programa Manteniment 
centres educació especial 
per a ONL 

Programa Manteniment 
centres adults i especials 
Consells Comarcals 
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e 2017 el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida (centre gestor de la subvenció) emet un informe on es fa constar que 
s’han presentat un total de 23 sol·licituds pels centres municipals de formació d’adults 

pels centres docents d’educació especial i que només dues, una per a 
cada línia, que consten a l’annex III, no compleixen els requisits establerts a les bases 

En l’esmentat informe es fa constar també els beneficiaris que han presentat
sol·licituds dins de termini, segons annexos I i II, les valoracions obtingudes pels 
mateixos, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores, i els imports que 
es proposa concedir a cadascun d’ells. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la senyora 
Consol Cantenys i del senyor Lluc Salellas, i amb el vot favorable de la resta 
d’assistents, l’adopció del següent 

. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria  amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
autoritzats 

inicials 

Crèdits 
redistribuits

4/3110/46202 60.000,00 € 93.598,75 

centres educació especial  4/3110/46201 60.000,00 € 51.282,81 

centres educació especial 4/3110/46701 10.000,00 € 0,00 

centres educació especial 
4/3110/48908 20.000,00 € 15.118,44 

centres adults i especials 4/3110/46503 10.000,00 € 0,00 

 TOTAL  160.000,00 € 160.000,00 
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e 2017 el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida (centre gestor de la subvenció) emet un informe on es fa constar que 
s’han presentat un total de 23 sol·licituds pels centres municipals de formació d’adults 

pels centres docents d’educació especial i que només dues, una per a 
cada línia, que consten a l’annex III, no compleixen els requisits establerts a les bases 

En l’esmentat informe es fa constar també els beneficiaris que han presentat les 
sol·licituds dins de termini, segons annexos I i II, les valoracions obtingudes pels 
mateixos, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores, i els imports que 

eguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 

serà l’òrgan responsable de la resolució del 

amb l’abstenció de la senyora 
Consol Cantenys i del senyor Lluc Salellas, i amb el vot favorable de la resta 

la convocatòria  amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 

Crèdits 
redistribuits  Diferència 

93.598,75 € +33.598,75 € 

51.282,81 € -8.717,19 € 

0,00 € -10.000,00 € 

15.118,44 € -4.881,56 € 

0,00 € -10.000,00 € 

160.000,00 € 0,00 € 



Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:
 
 

 
 
Tercer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de 
formació d’adults.  
 
Quart. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex II  les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres docents 
d’educació especial. 
 
Cinquè. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex III, amb indicació del motiu.
 
Sisè. Disposar la despesa d’import de cent seixanta mil euros (160.000,00 
amb el detall de l’annex I i II 
pressupost de Dipsalut de 2017, que es detallen a continuació:
 
  

 

Programa Manteniment centres 
formació adults per a
Programa Manteniment centres 
educació especial  per a aj.
Programa Manteniment centres 
educació especial per a 
consorcis 
Programa Manteniment centres 
educació especial per a ONL

Programa Manteniment centres 
adults i especials Consells 
Comarcals 

 
 
Sisè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordena

10_2017_1681_A0101 

Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 

Aplicació 
pressupostària Reajust 

4/3110/46202 +33.598,75 € 
4/3110/46201 -8.717,19 € 
4/3110/46701 -10.000,00 € 
4/3110/48908 -4.881,56 € 

4/3110/46503 -10.000,00 € 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de 

ir als beneficiaris que consten a l’Annex II  les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres docents 

Cinquè. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex III, amb indicació del motiu.

Disposar la despesa d’import de cent seixanta mil euros (160.000,00 
amb el detall de l’annex I i II  amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de Dipsalut de 2017, que es detallen a continuació: 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits a 
disposar

Programa Manteniment centres 
formació adults per a aj. 

4/3110/46202 93.598,75 

Programa Manteniment centres 
educació especial  per a aj. 

4/3110/46201 51.282,81 

Programa Manteniment centres 
educació especial per a 4/3110/46701 

Programa Manteniment centres 
educació especial per a ONL 

4/3110/48908 15.118,44 

Programa Manteniment centres 
adults i especials Consells 4/3110/46503 

 TOTAL  160.000,00 

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 
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Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de 

ir als beneficiaris que consten a l’Annex II  les subvencions pel 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari de centres docents 

Cinquè. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex III, amb indicació del motiu. 

Disposar la despesa d’import de cent seixanta mil euros (160.000,00 €), d’acord 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 

Crèdits a 
disposar  

93.598,75 € 

51.282,81 € 

0,00 € 

15.118,44 € 

0,00 € 

160.000,00 € 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
nça general de subvencions de la Diputació de 



Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 
l’article 27 de l’Ordenança general de
documentació que consta al punt 12è de les Bases reguladores.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop el 
beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 15 d’o
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’
resolució, d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 
l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
documentació que consta al punt 12è de les Bases reguladores. 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop el 
beneficiari hagi realitzat l’activitat i, com a màxim, el 15 d’octubre de 2017.

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

, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’
resolució, d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 

subvencions de la Diputació de Girona i la 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop el 
ctubre de 2017. 

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

, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 



 
Annex I CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

Entitat CIF Núm. exp.

Ajuntament d'Alp P1700600H 2017/1544

Ajuntament d'Anglès P1700800D 2017/1506

Ajuntament d'Arbúcies P1700900B 2017/1464

Ajuntament de Besalú P1702200E 2017/1519

Ajuntament de Blanes P1702600F 2017/1552

10_2017_1681_A0101 

Núm. exp.  Núm. en 
llibre 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població

2017/1544 CMFA 
2017/13 

Despeses gas, llum, revisió 
extintor, neteja 3.910,00 90% 

2017/1506 CMFA 
2017/10 

Despeses de telèfon, llum, 
neteja 3.384,00 80% 

2017/1464 CMFA 
2017/7 

Despeses de llum, aigua, 
calefacció, servei de neteja, 
alarma, extintors, telèfon 

26.440,00 80% 

2017/1519 CMFA 
2017/11 

Despeses de llum, extintors, 
telèfon, productes i personal 
de neteja, conserge 

14.000,00 90% 

2017/1552 CMFA 
2017/14 

Treballs de manteniment, 
servei de neteja, 
subminsitrament de gas 
natural i elèctric, conserge 

55.827,35 60% 

 

10_2017_1681_A0101 – Pàg.  29 

% màxim 
segons 

població  
Atorgat final 

% atorgat 
/ base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

 1.773,39 45,36% 
Despesa anual 
informàtica:  
1.020,00 € 

 1.364,29 40,32% - 

 5.039,49 19,06% - 

 5.039,48 36,00% - 

 5.039,48 9,03% - 



 
Annex I CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

Entitat CIF Núm. exp.

Ajuntament de Colera P1705900G 2017/1542

Ajuntament de la Bisbal 
d'Empordà P1702500H 2017/1558

Ajuntament de la Jonquera P1709300F 2017/1582

Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 2017/1633

Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys P1710800B 2017/1644

10_2017_1681_A0101 

Núm. exp.  Núm. en 
llibre 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població

2017/1542 CMFA 
2017/12 

Despeses d'electricitat, 
neteja, aigua, revisió 
extintors 

3.508,59 100% 

2017/1558 CMFA 
2017/15 

Despeses de llum, 
calefacció, neteja, telèfon, 
revisió extintors 

14.085,46 80% 

2017/1582 CMFA 
2017/16 

Despeses de neteja, 
manteniment aire 
condicionat, calefacció, 
revisió extintors, quota 
alarma, aigua, telèfons, llum 

30.350,00 90% 

2017/1633 CMFA 
2017/20 

Despeses de telèfon, 
manteniment,  neteja, 
extintor 

25.401,70 60% 

2017/1644 CMFA 
2017/22 

Despeses de personal de 
neteja, calefacció, llum 11.000,00 100% 
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% màxim 
segons 

població  
Atorgat final 

% atorgat 
/ base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

 1.768,15 50,39% - 

 5.039,49 35,78% - 

 5.039,48 16,60% - 

 5.039,48 19,84% 

Assegurances, 
subministres 
contenidors higiènics: 
1.848,00 € 

 5.039,48 45,81% Comunicacions:  
500,00 € 



 
Annex I CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

Entitat CIF Núm. exp.

Ajuntament de Maçanet de 
la Selva P1710900J 2017/1500

Ajuntament d’Olot P1712100E 2017/1632

Ajuntament de Palamós P1712500F 2017/1639

Ajuntament de Ripoll P1715600A 2017/145

Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B 2017/1613

10_2017_1681_A0101 

Núm. exp.  Núm. en 
llibre 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població

2017/1500 CMFA 
2017/8 

Despeses de telefonia, 
conserge i neteja, alarma, 
llum, aigua, revisió extintors, 
manteniment ascensor 

29.899,08 80% 

2017/1632 CMFA 
2017/19 

Despeses de llum, neteja, 
manteniment ascensor, 
extintors 

13.100,00 60% 

2017/1639 CMFA 
2017/21 

Despeses de consergeria i 
neteja 42.513,84 70% 

2017/1458 CMFA 
2017/6 

Despeses d'electricitat, 
calefacció, neteja, extintors, 
alarma, aigua 

16.252,72 80% 

2017/1613 CMFA 
2017/18 

Despeses de llum, aigua, 
neteja, extintors, alarmes, 
ascensor 

19.815,40 70% 
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% màxim 
segons 

població  
Atorgat final 

% atorgat 
/ base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

 5.039,49 16,86% - 

 3.023,69 23,08% - 

 5.039,48 11,85% - 

 5.039,49 31,01% - 

 5.039,48 25,43% Desratització:  
40,07 € 



 
Annex I CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

Entitat CIF Núm. exp.

Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm P1717400D 2017/1419

Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses P1717700G 2017/1586

Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners P1719100H 2017/1397

Ajuntament de Sarrià de Ter P1719800C 2017/1361

Ajuntament de Torroella de 
Montgrí P1721200B 2017/1501

10_2017_1681_A0101 

Núm. exp.  Núm. en 
llibre 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població

2017/1419 CMFA 
2017/4 

Despeses d'energia 
elèctrica, calefacció, 
material, neteja, consergeria, 
aigua 

28.235,00 80% 

2017/1586 CMFA 
2017/17 

Despeses d'electricitat, gas, 
neteja, recepció i 
consergeria 

7.800,00 90% 

2017/1397 CMFA 
2017/3 

Despeses de conserge, 
neteja, energia elèctrica, 
aigua, 
combustible/carburants, 
productes de neteja, servei 
de telecomunicacions 

44.977,84 80% 

2017/1361 CMFA 
2017/1 

Despeses sou consergeria, 
consum elèctric, 
manteniment ascensor 

50.760,00 80% 

2017/1501 CMFA 
2017/9 

Despeses de llum, aigua, 
calefacció, extintors, 
consergeria, neteja 

26.860,00 80% 
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% màxim 
segons 

població  
Atorgat final 

% atorgat 
/ base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

 5.039,49 17,85% Professorat:  
16,125,00 € 

 3.537,72 45,36% - 

 5.039,49 11,20% - 

 5.039,49 9,93% - 

 2.519,74 9,38% - 



 
Annex I CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 

Entitat CIF Núm. exp.

Ajuntament de Tossa de Mar P1721500E 2017/1381

Ajuntament de Vidreres P1722700J 2017/1449

 
  

10_2017_1681_A0101 

Núm. exp.  Núm. en 
llibre 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població

2017/1381 CMFA 
2017/2 

Despeses de llum, aigua, 
calefacció, telèfon, extintors, 
ascensor i consergeria 

9.970,00 80% 

2017/1449 CMFA 
2017/5 

Despeses de llum, personal 
de neteja, consergeria, 
revisió extintors, alarma, 
telefonia fixe 

58.789,92 80% 
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% màxim 
segons 

població  
Atorgat final 

% atorgat 
/ base 

subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

 4.019,49 40,32% - 

 5.039,49 8,57% - 



 
Annex II CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

 

Entitat CIF Núm. exp. Núm. en 
llibre  

Ajuntament de 
Blanes P1702600F 2017/1548 CDEE 

2017/7 

Ajuntament de 
Girona P1708500B 2017/1414 CDEE 

2017/1 

Ajuntament de 
Girona P1708500B 2017/1459 CDEE 

2017/3 

Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D 2017/1646 CDEE 

2017/10 

Ajuntament de 
Ripoll P1715600A 2017/1457 CDEE 

2017/2 

Ajuntament de 
Salt P1716400E 2017/1536 CDEE 

2017/6 

Ajuntament de 
Vilafant P1723500C 2017/1505 CDEE 

2017/4 

Fundació 
Privada Els 
Joncs 

G17292194 2017/1509 CDEE 
2017/5 

10_2017_1681_A0101 

 

Núm. en 
 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població 
Atorgat final

 

Treballs de manteniment, 
servei de neteja, gasoil, 
elèctric, ascensor, conserge 

85.244,98 60% 7.559,22

 

Despeses de llum, 
combustible, neteja, 
personal de consergeria i 
manteniment, manteniment 
extintors i alarma 

114.400,00 60% 7.559,22

 

Despeses de llum, 
combustible, neteja, 
personal consergeria i 
manteniment, alarma 

69.900,00 60% 7.559,22

 

Despeses de llum, 
calefacció,  consergeria i 
neteja 

14.702,62 80% 5.927,49

 

Despeses de consergeria, 
neteja, calefacció, aigua, 
llum, extintors i alarma 

60.894,00 80% 7.559,22

 

Despeses d'electricitat, 
neteja, calefacció, 
consergeria 

47.705,50 60% 7.559,22

 
Despeses de conserge, 
aigua, electricitat 19.555,03 80% 7.559,22

 

Despeses de neteja, llum, 
aigua, climatització, revisió 
extintors, alarma, telèfon 

69.413,36 80% 7.559,22
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Atorgat final  
% atorgat 

/ base 
subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

7.559,22 8,87% - 

7.559,22 6,61% - 

7.559,22 10,81% - 

5.927,49 40,32% 
 

7.559,22 12,41% - 

7.559,22 15,85% - 

7.559,22 38,66% - 

7.559,22 10,89% - 



Entitat CIF Núm. exp. Núm. en 
llibre  

Integra - 
Associació de 
Discapacitats 
Intel·lectuals 

G17035445 2017/1570 CDEE 
2017/8 

10_2017_1681_A0101 

Núm. en 
 

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 

% màxim 
segons 

població 
Atorgat final

 

Despeses d'aigua, 
climatització, neteja, 
consergeria, revisió 
d'extintors i altres 
equipaments, quota alarma i 
telefonia fixa 

61.560,00 60% 7.559,22
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Atorgat final  
% atorgat 

/ base 
subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

7.559,22 12,28% - 



 
Annex III DESESTIMADES 
 

Ajuntament CIF Núm. exp. Núm. en 
llibre

Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B 2017/1614 CDEE 2017/9

Castell - Platja 
d'Aro P1705300J 2017/1658 CMFA 

2017/23

 
 

 

10_2017_1681_A0101 

Núm. en 
llibre  

Projecte / Programa / 
Activitat 

Import sol·licitat a 
Dipsalut Motius de desestimació

CDEE 2017/9 

Despeses derivades del 
funcionament ordinari del 
centre docent d’educació 
especial 

4.512,35 
No compleix amb el punt 
bases especifiques reguladores

CMFA 
2017/23 

Despeses derivades del 
funcionament ordinari del 
centre municipal de formació 
d'adults 

10.000,00 
No compleix amb el punt 
bases especifiques reguladores
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Motius de desestimació  

No compleix amb el punt 1.Objecte de les 
bases especifiques reguladores 

No compleix amb el punt 1.Objecte de les 
bases especifiques reguladores 



 

 
7. Exp. 19_2017_763_X0101 

subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament de projectes 
d’interv enció terapèutica

 
El text de la proposta és com segueix:
 
“El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de  subvencions a ajuntaments i entitats sense 
ànim de lucre per a la promoci
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 
va publicar  al BOP de Girona, número 69, de 7 d’abril de 2017.
 
El dia 10 d’abril de 2017 es va obrir el termini de pres
finalitzar el 5 de maig de 2017.
 
El 20 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les 
sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 
d’aquesta subvenció.  
 
La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 
específiques reguladores de la subvenció.
 
S’han presentat  un total de 32 sol·licituds dins de termini i 2 fora de termini i l’import 
total sol·licitat és superior al crèdit disponible a la convocatòria.
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben a
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets 
 
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
de la Comissió Qualificadora formularà una
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
 
Atesos aquests antecedents, 
 
Proposo  
 
Al Consell Rector de Dipsalut l’adopció del següent acord
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
sense ànim de lucre per a projectes d’intervenció terapèutica a la demarcació de 
Girona pels conceptes i imports que s’hi detallen
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Exp. 19_2017_763_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament de projectes 

enció terapèutica  

El text de la proposta és com segueix: 

El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de  subvencions a ajuntaments i entitats sense 
ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques, i es van 
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 
va publicar  al BOP de Girona, número 69, de 7 d’abril de 2017. 

El dia 10 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 5 de maig de 2017. 

El 20 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les 

mini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 

La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 

es reguladores de la subvenció. 

S’han presentat  un total de 32 sol·licituds dins de termini i 2 fora de termini i l’import 
total sol·licitat és superior al crèdit disponible a la convocatòria. 

Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 

D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
de la Comissió Qualificadora formularà 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.  

ts antecedents,  

Al Consell Rector de Dipsalut l’adopció del següent acord 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a entitats 
sense ànim de lucre per a projectes d’intervenció terapèutica a la demarcació de 

ona pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al f inançament de projectes 

El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de  subvencions a ajuntaments i entitats sense 

ó de la salut i intervencions terapèutiques, i es van 
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 

entació de sol·licituds, i va 

El 20 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les 

mini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 

La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 €) com a import 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 

S’han presentat  un total de 32 sol·licituds dins de termini i 2 fora de termini i l’import 

l corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 

D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
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 a entitats 
sense ànim de lucre per a projectes d’intervenció terapèutica a la demarcació de 



 

 
Segon. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
 
Tercer. Disposar la despesa de noranta mil euros 
l’aplicació pressupostària 
ONL  del pressupost de Dipsalut d’enguany.
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació.
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció.
 
Sisè. Comunicar aquest acord
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a
resolució, d’acord amb l’art
administratiu comú de les administracions públiques.
 
Atesa la impossibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 
assumpte, el president demana deixar la proposta sobre la taula
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. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.

Disposar la despesa de noranta mil euros (90.000,00 
l’aplicació pressupostària 4/3110/48906 Programa d’Intervencions terapèutiques per a 

del pressupost de Dipsalut d’enguany. 

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

es fixades per a la seva aplicació. 

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció.

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

en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’art- 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 

Atesa la impossibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 
assumpte, el president demana deixar la proposta sobre la taula. 
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. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 

(90.000,00 €), amb càrrec a 
ama d’Intervencions terapèutiques per a 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 

https://www.seu.cat/dipsalut), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció.  

als interessats, amb indicació dels recursos que siguin 
ubicat a la seu electrònica de 

comptar des de la data d’adopció de la 
45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

Atesa la impossibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 



 

Annex I   

Núm. exp. Núm. 
en llibre Entitat CIF

2017/1144 2017/1 Associació Resitua't G55139448

2017/1162 2017/2 Associació Teatral i 
Social El Trampolí G17654989

2017/1174 2017/3 
Associació Fadesia 
Familiars Demència 
Senil i Alzheimer 

G17348426

2017/1236 2017/4 
Fundació Roses 
Contra el Càncer 
Fundació Privada 

G17569443

2017/1284 2017/5 Fundació Privada 
Les Vetes G17293150
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CIF Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvencion. 

corregida 
Punt. Atorgat final (1)

G55139448 La Saleta 15.950,82 € 47 4.552,67 

G17654989 

Atenció especialitzada a 
usuaris amb discapacitat i 
dependència al Baix 
Empordà 

5.400,00 € 41 3.097,64 

G17348426 Psico-estimulació i grups 
suport 15.205,86 € 38 3.642,14 

G17569443 

Atenció psicosocial als 
malalts de càncer de 
Roses, supervivents i 
familiars 

52.376,08 € 40 3.642,14 

G17293150 

Teràpia assistida amb 
gossos per a la millora de 
la qualitat de vida de les 
persones grans 
institucionalitzades 

8.602,13 € 35 3.186,87 
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Atorgat final (1)  
% atorgat 

/ base 
subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

4.552,67 € 28,54%  

3.097,64 € 57,36%  

3.642,14 € 23,95%  

3.642,14 € 6,95%  

3.186,87 € 37,05%  



 

2017/1356 2017/6 
Associació Família i 
Salut Mental de 
Girona i comarques 

G17557661

2017/1358 2017/7 

Associació EMAD 
Sant Feliu - Entorn 
Malalts d'Alzheimer 
i Demències 

G17670753

2017/1375 2017/8 Viu Autisme G55156152

2017/1393 2017/9 AECC Catalunya 
contra el càncer G28197564

2017/1394 2017/10 

Grup Iris. 
Associació 
d'empordaneses 
afectades de càncer 
de mama 

G55169262

2017/1398 2017/11 
Llars de l'Amistat 
Cheshire, Fundació 
Privada - Llar Oxalis 

G08593188

2017/1404 2017/12 
Associació d'ajut als 
malalts Alzheimer i 
afectats AMA 

G17468117
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G17557661 Cuidem al cuidador 8.965,42 € 35 3.186,87 

G17670753 

Taller de rehabilitació i 
psico-estimulació cognitiva 
als malalts d’Alzheimer i 
demències 

12.620,00 € 38 3.642,14 

G55156152 
Activitat aquàtica per 
infants amb TEA (Trastorn 
de l'Espectre Autista) 

1.550,00 € 37 910,53 

G28197564 

Atenció psicosociològica 
per a malalts oncològics i 
familiars a la seu de 
l'entitat 

12.650,00 € 40 3.642,14 

G55169262 Treballant per a elles, 
obertes a tothom 6.200,00 € 46 3.314,35 

G08593188 Teràpia assistida amb 
gossos 4.400,00 € 40 2.243,56 

G17468117 Taller estimulació cognitiva 
per malalts Alzheimer 

40.085,00 € 40 3.642,14 
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3.186,87 € 35,55%  

3.642,14 € 28,86%  

910,53 € 58,74%  

3.642,14 € 28,79% - 

3.314,35 € 53,46% - 

2.243,56 € 50,99% - 

3.642,14 € 9,09% - 



 

2017/1415 2017/13 
Associació de 
Minusvàlids físics 
associats 

G17053208

2017/1416 2017/14 
Associació de 
cardiopaties 
congènites AACIC 

G60605318

2017/1422 2017/15 Fundació Somni 
dels Nens G62149562

2017/1425 2017/16 Fundació Privada 
Oncolliga Girona G17808098

2017/1448 2017/17 
Fundació Elna per a 
la diversitat 
funcional 

G55175624

2017/1456 2017/18 

Fundació Privada 
per a disminuïts 
psíquics de la 
comarca del Pla de 
l'Estany 

G17662495

2017/1461 2017/19 
Associació de 
pallassos 
Xaropclown 

G17882564
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G17053208 

Suport domiciliari a 
persones amb discapacitat 
física, per la millora de la 
seva qualitat de vida 

30.450,00 € 46 4.552,66 

G60605318 

Intervencions 
terapèutiques per la millora 
de la qualitat de vida dels 
nens i joves amb 
cardiopaties i els seus 
familiars 

13.400,00 € 42 4.097,41 

G62149562 

Programa de suport per a 
famílies de nens prematurs 
i amb altres patologies i 
per a mares gestants 
hospitalitzats 

8.400,00 € 38 3.642,14 

G17808098 Servei de psicooncologia 85.100,00 € 34 3.186,87 

G55175624 

Salut, exercici físic i 
diversitat funcional 
intel·lectual: programa per 
prevenir malalties 
cròniques 

18.196,90 € 35 3.186,87 

G17662495 
Hipoteràpia per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual 

7.000,00 € 37 3.18

G17882564 Pallassos terapèutics al 
geriàtric 2017 6.000,00 € 42 3.441,82 
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4.552,66 € 14,95% - 

4.097,41 € 30,58% - 

3.642,14 € 43,36% - 

3.186,87 € 3,74% - 

3.186,87 € 17,51% - 

3.186,87 € 45,53% - 

3.441,82 € 57,36% - 



 

2017/1465 2017/20 Fundació Privada 
Resilis G17925215

2017/1474 2017/23 Fundació Privada 
Astres G17695768

2017/1475 2017/24 
Associació catalana 
d'afectats de 
fibromiàlgia - ACAF 

G43595206

2017/1480 2017/26 Servei de suport al 
dol de Girona G17625526

2017/1482 2017/28 

Fundació Privada 
de serveis 
assistencials de la 
Garrotxa 

G17535055

2017/1484 2017/29 Lluito per tu G55200018

2017/1490 2017/31 
Associació Tirita 
Clown G55255616
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G17925215 

Benestar físic i emocional 
a través del ioga i la 
meditació als serveis 
residencials de la Fundació 
Resilis 

7.142,86 € 39 3.642,14 

G17695768 
Benestar físic i emocional 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

5.714,29 € 35 2.549,50 

G43595206 

Activitats de suport per a 
persones afectades de 
Síndromes de 
Sensibilització Central i de 
difusió d'informació a la 
ciutadania 

5.000,00 € 33 2.230,81 

G17625526 Acompanyament, teràpia i 
suport al dol 5.853,00 € 43 3.197,80 

G17535055 Teràpia assistida amb 
cavalls 5.884,00 € 37 3.000,25 

G55200018 
Teràpies d'estimulació 
integral per a infants amb 
pluridiscapacitat 

8.500,00 € 33 3.186,87 

G55255616 
Tirita Clown pallasses 
d'hospital 12.534,00 € 40 3.642,14 

10_2017_1879_A0101 – Pàg. 42 

3.642,14 € 50,99% - 

2.549,50 € 44,62% 

Material: 179,70 €; 
Administració i 
coordinació del 
projecte: 1.248,87 € 

2.230,81 € 44,62% - 

3.197,80 € 54,64% - 

3.000,25 € 50,99% - 

3.186,87 € 37,49% - 

3.642,14 € 29,06% - 



 

2017/1503 2017/32 

Associació 
Tramuntana d'ajut i 
reinserció al 
toxicòman 

G17101924

   

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les des

(si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00 
sol·licitat en cada cas. Ha calgut fer prorrateig.
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G17101924 

Programa de recolzament 
a familiars de 
drogodependents i de 
persones en risc de patir 
una drogodependència 

25.283,00 € 48 4.552,66 

  TOTAL    90.000,00 

S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les des
percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00 

sol·licitat en cada cas. Ha calgut fer prorrateig.  
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4.552,66 € 18,01% - 

90.000,00 €   

S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses 
percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00 € i l’import 



 

Annex II 
 

Núm. exp. Núm. en llibre NIF Entitat

2017/1466 2017/21 G55182588 Associació Cos a Cos 
Teatre.

2017/1473 2017/22 G55275895 

Dislectica't 
per la millora de la 
dislèxia i altres dificultats 
associades en l'àmbit 
educatiu

2017/1479 2017/25 G17529629 Associació Gironina 
d'Agorafòbics.

2017/1488 2017/30 G17945965 Entretemps

2017/1524 2017/33 G17874587 
Associació Catalana 
Parkinson Blanes i 
comarca la Selva.

2017/1650 2017/34 G17248600 Club Bàsquet Banyoles
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Entitat  Projecte Import 
Sol·licitat Motiu 

Associació Cos a Cos 
Teatre. 

Habilitats Socials i Teatre amb 
infants i adolescents en risc 
d'exclusió social 

2.300,00 € Enviat requeriment, no respon. Es 
considera desistit. Base 6a

lectica't - Associació 
per la millora de la 
dislèxia i altres dificultats 
associades en l'àmbit 
educatiu 

Pla pilot de millora de 
tractament de la dislèxia en 
centres educatius de les 
comarques gironines 

9.000,00 € Enviat requeriment, no respon. Es 
consider

Associació Gironina 
d'Agorafòbics. 

Grup ajuda mútua per trastorn 
agorafòbia 4.322,45 € 

En la documentació presentada 
no hi ha cap projecte signat. Base 
4a

Entretemps L'escriptura entre el joc i el jo 4.500,00 € Enviat requeriment, no respon. Es 
considera desistit. Base 6a

Associació Catalana 
Parkinson Blanes i 
comarca la Selva. 

Manteniment i promoció de les 
capacitats funcionals i 
cognitives 

4.000,00 € Entrada inicial fora de termini. 
Base 4a

Club Bàsquet Banyoles Apropa’t al Bàsquet 3.500,00 € Entrada inicial fora de termini. 
Base 4a
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Motiu desestimació 

Enviat requeriment, no respon. Es 
considera desistit. Base 6a 

Enviat requeriment, no respon. Es 
considera desistit. Base 6a 

En la documentació presentada 
no hi ha cap projecte signat. Base 
4a 
Enviat requeriment, no respon. Es 
considera desistit. Base 6a 

Entrada inicial fora de termini. 
Base 4a 

Entrada inicial fora de termini. 
Base 4a 



 

8. Exp. 19_2017_764_X0101 
subvencions a enti
de promoció de la salut

 
El text de la proposta és com segueix:
 
“El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de  subvencion
ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques, i es van 
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 
va publicar  al BOP de Girona, número 76, de 20 d’abril de
 
El dia 21 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 12 de maig de 2017.
 
El 23 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiar
sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 
d’aquesta subvenció.  
 
La convocatòria preveu 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 
específiques reguladores de la su
incrementat que pot arribar al 100% de la base subvencionable i un topall de vint mil 
euros (20.000 €). 

Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats sense ànim de lucre declaren que no 
incorren en cap del supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 

S’han presentat  un total de 50 sol·licituds, totes elles dins el termini fixat en la 
convocatòria. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben han acreditat trobar
corrent amb les seves  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l 
’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions.
 
El nombre de sol·licituds presentades
subvenció màxima que correspondria en cada cas segons la puntuació obtinguda. Per 
tant, ha calgut fer un prorrateig, d’acord amb la base 8 de les bases reguladores de la 
subvenció, entre tots els projectes excepte 
subvencions que es concedeixen al
euros 110.000,00 €). 
 
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
de la Comissió Qualificadora formularà una proposta de resolució definitiva, tenint en 
compte la valoració efectuada per la Comissió qualificadora en base a l’informe tècnic 
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Exp. 19_2017_764_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a enti tats sense ànim de lucre per al finançament de proj ectes 
de promoció de la salut  

El text de la proposta és com segueix: 

El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
les Bases específiques reguladores de  subvencions a ajuntaments i entitats sense 
ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques, i es van 
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 
va publicar  al BOP de Girona, número 76, de 20 d’abril de 2017.  

El dia 21 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 
finalitzar el 12 de maig de 2017. 

El 23 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les 
sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 

La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 
específiques reguladores de la subvenció, excepte per a la subvenció d’import 
incrementat que pot arribar al 100% de la base subvencionable i un topall de vint mil 

Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats sense ànim de lucre declaren que no 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 

l’article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 

S’han presentat  un total de 50 sol·licituds, totes elles dins el termini fixat en la 

ats que han presentat sol·licitud es troben han acreditat trobar
corrent amb les seves  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l 
’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions. 

El nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima que correspondria en cada cas segons la puntuació obtinguda. Per 
tant, ha calgut fer un prorrateig, d’acord amb la base 8 de les bases reguladores de la 
subvenció, entre tots els projectes excepte amb el d’import incrementat, per ajustar les 
subvencions que es concedeixen al crèdit disponible en la convocatòria(cent deu mil 

D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
de la Comissió Qualificadora formularà una proposta de resolució definitiva, tenint en 

ració efectuada per la Comissió qualificadora en base a l’informe tècnic 
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
tats sense ànim de lucre per al finançament de proj ectes 

El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar 
s a ajuntaments i entitats sense 

ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques, i es van 
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es 

El dia 21 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va 

El 23 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i 
is que figuren a l’Annex 1 han presentat les 

sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i 
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores 

la concessió de cinc mil euros (5.000,00 €) com a import 
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la 
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases 

bvenció, excepte per a la subvenció d’import 
incrementat que pot arribar al 100% de la base subvencionable i un topall de vint mil 

Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats sense ànim de lucre declaren que no 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 

l’article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre.  

S’han presentat  un total de 50 sol·licituds, totes elles dins el termini fixat en la 

ats que han presentat sol·licitud es troben han acreditat trobar-se al 
corrent amb les seves  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l 

no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima que correspondria en cada cas segons la puntuació obtinguda. Per 
tant, ha calgut fer un prorrateig, d’acord amb la base 8 de les bases reguladores de la 

amb el d’import incrementat, per ajustar les 
crèdit disponible en la convocatòria(cent deu mil 

D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president 
de la Comissió Qualificadora formularà una proposta de resolució definitiva, tenint en 

ració 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. 
 
Atesos aquests antecedents, 
 
Proposo  
 
Al Consell Rector de Dipsalut l’adopció del següent acord
 
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les 
sense ànim de lucre per a projectes de promoció de la salut a la demarcació de 
Girona pels conceptes i imports que s’hi detallen
 
Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a l’esmentada convocatòria que es 
detallen en l’Annex II, pels motius que s’hi indiquen.

Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent deu mil euros  
càrrec a l’aplicació pressupostària
d’enguany. 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplic
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció.
justificació de les despeses objecte de la subvenció s’ha
beneficiari hagi realitzat l’activitati, com a màxim,  el 5 d’octubre de 2017.
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
 
Atesa la impossibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 
assumpte, el president demana deixar la proposta sobre la taula.
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emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona.  

Atesos aquests antecedents,  

e Dipsalut l’adopció del següent acord 

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a entitats 
sense ànim de lucre per a projectes de promoció de la salut a la demarcació de 
Girona pels conceptes i imports que s’hi detallen. 

. Desestimar les sol·licituds presentades a l’esmentada convocatòria que es 
detallen en l’Annex II, pels motius que s’hi indiquen. 

Disposar la despesa, per un total de cent deu mil euros  (110.000,00 
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48900  del pressupost de Dipsalut 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció.
justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop el 
beneficiari hagi realitzat l’activitati, com a màxim,  el 5 d’octubre de 2017.

Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler), ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 

d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 

possibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 
assumpte, el president demana deixar la proposta sobre la taula. 
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emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de 

subvencions a entitats 
sense ànim de lucre per a projectes de promoció de la salut a la demarcació de 

. Desestimar les sol·licituds presentades a l’esmentada convocatòria que es 

(110.000,00 €), amb 
del pressupost de Dipsalut 

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

. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 

https://www.seu.cat/dipsalut), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció. La 

urà d’efectuar un cop el 
beneficiari hagi realitzat l’activitati, com a màxim,  el 5 d’octubre de 2017. 

Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin 
seu electrònica de 

Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
d’acord amb l’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

possibilitat de finalitzar la tramitació prèvia corresponent a aquest 



 

Annex I    

Núm. exp. 
Núm. 

en llibre 
Entitat CIF

2017/1354 2017/2 Associació Resitua't G55139448

2017/1349 2017/1 
Federació Catalana 
d'Entitats Contra el 
Càncer 

G62599212

2017/1355 2017/3 Fundació Privada 
Les Vetes 

G17293150

2017/1359 2017/4 

Associació EMAD 
Sant Feliu - Entorn 
Malalts d'Alzheimer 
i Demències 

G17670753

2017/1395 2017/5 

Grup Iris. 
Associació 
d'empordaneses 
afectades de càncer 
de mama 

G55169262

2017/1400 2017/6 

GICOR - Associació 
gironina de 
prevenció i ajuda 
malalties del cor 

G17361650
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CIF Projecte / Programa / 
Activitat 

Base subven. 
corregida Punt. Ator gat final (1)

G55139448 Escola XXI 12.600,00 € 96 8.500,00 

G62599212 
Setmana Catalana de la 
Prevenció del Càncer, 2016 10.000,00 € 65 3.114,08 

G17293150 Viu l'estiu en gran 9.953,05 € 79 3.892,59 

G17670753 
Programa d'entrenament de 
memòria preventiu a la 
malaltia d'Alzheimer 

12.620,00 € 68 3.269,77 

G55169262 Mens sana in corpore sano 4.200,00 € 55 823,98 

G17361650 
Prevenció i promoció de la 
salut cardiovascular i 
coronaria entre la població. 
Serveis d'atenció a malalts 

11.900,00 € 57 2.334,62 
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gat final (1)  
%  atorgat 

/ base 
subven. 

Conceptes no 
subvencionables 

8.500,00 € 67,46% - 

3.114,08 € 31,14% - 

3.892,59 € 39,11% - 

3.269,77 € 25,91% - 

23,98 € 19,62% - 

2.334,62 € 19,62%  



 

2017/1403 2017/7 
Associació de 
sordcecs de 
Catalunya 

G65149601

2017/1420 2017/8 
Associació de 
Cardiopaties 
Congènites AACIC 

G60605318

2017/1421 2017/9 
Associació de 
Diabètics de 
Catalunya 

G60219763

2017/1427 2017/10 

Associació de 
Trasplantats 
hepàtics de 
Catalunya 

G61003273

2017/1441 2017/11 Associació Clau de 
Sol de l'Alt Empordà G55056014

2017/1445 2017/12 
Associació contra 
l’anorèxia y la 
bulímia 

G60259983
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del cor. 

G65149601 Cap de setmana a Empúries 6.500,00 € 69 2.724,81 

G60605318 
Promoció d'hàbits 
saludables en persones amb 
cardiopatia congènita 

11.800,00 € 66 3.114,07 

G60219763 
Assessorament, educació i 
formació per a persones 
amb diabetis tipus I i tipus II 

7.900,00 € 64 2.569,10 

G61003273 
Suport a persones 
trasplantades hepàtiques i 
les seves famílies 

5.200,00 € 68 1.557,03 

G55056014 Gimnàstica de manteniment 
suau 3.775,20 € 66 1.316,70 

G60259983 

Quan no t'agrades, 
emmalalteixes. Promoció de 
la salut i prevenció dels 
trastorns de la conducta 
alimentària 

9.000,00 € 61 2.403,28 
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2.724,81 € 41,92% Autocar: 1.000,00 € 

3.114,07 € 26,39% - 

2.569,10 € 32,52% - 

1.557,03 € 29,94% - 

1.316,70 € 34,88% - 

2.403,28 € 26,70% - 



 

2017/1451 2017/13 Associació Anar-hi 
Anant G55151971

2017/1454 2017/14 
ALTRART. 
Associació 
d’artteràpia Olot 

G55121941

2017/1468 2017/15 Associació La 
Caseta G17970138

2017/1493 2017/17 
Federació Esportiva 
Catalana dels 
paralítics cerebrals 

G60121043

2017/1502 2017/18 AECC Catalunya 
contra el càncer G28197564

2017/1504 2017/19 Associació Canaan-
Pla de l'Estany G61242228
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G55151971 Marxa popular Anar-hi Anant 2.732,61 € 50 372,29 

G55121941 

L'acte creador en els infants 
i mestres. Projecte 
d’Artteràpia a l'Escola Joan 
Maragall de Santa Pau 

6.330,00 € 61 1.690,31 

G17970138 Projecte Llaminer 29.889,00 € 78 3.892,58 

G60121043 Fent Salut Girona 2017 10.000,00 € 67 2.724,81 

G28197564 Menjar bé és divertit 5.750,00 € 62 1.535,43 

G61242228 Hàbits nous, vida nova 5.428,85 € 62 1.449,67 
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372,29 € 13,62% 

Menjar i beure 
(avituallament i 
arribada): 1.418,10 
€;  obsequis per als 
particpants: 
5.121,42 €; material 
fungible: 430,96 € 

1.690,31 € 26,70%  

3.892,58 € 13,02% 
Sortides: 2.496,00; 
Subministrament: 
95,00 € 

2.724,81 € 27,25% 

Sous i salaris 
directora tècnica i 
secretaria general: 
12.000,00 €; 
material específic 
per l'activitat (boles 
boccia, canaletes, 
pivots): 500,00€ 

1.535,43 € 26,70% - 

1.449,67 € 26,70% 

Desplaçament 
formadors: 300,00 
€; Utensilis cuina: 
971,15 €; 
Subministres: 
300,00 € 



 

2017/1511 2017/20 
Fundació Privada 
Montilivi G55121891

2017/1518 2017/21 
Associació Grup 
Amics Senderistes 
Gas Mountain 

G55264428

2017/1523 2017/22 AMPA La Farga G17962424

2017/1557 2017/25 

Federació Catalana 
d'Esports de 
persones amb 
discapacitat física 

G58165127

2017/1559 2017/26 

Fundació Síndrome 
de Down de Girona 
i Comarques Astrid-
21 

G17349135

2017/1567 2017/27 
Associació de Gent 
Gran de Vallfogona 
de Ripollès 

G17753328

2017/1573 2017/28 Fundació Privada 
Astres G17695768
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G55121891 
Hidroteràpia i activitat física 
aquàtica 13.997,00 € 64 3.114,07 

G55264428 Fem dissabte a la Garriga tot 
caminant 6.525,00 € 51 888,97 

G17962424 La convivència i l'esport; un 
estil de vida 3.389,60 € 79 1.847,20 

G58165127 Hospisport: activitats físiques 
saludables 14.750,00 € 67 3.342,99 

G17349135 Per una vida saludable 11.968,00 € 75 3.892,58 

G17753328 Pintem sobre seda 750,00 € 50 102,18 

G17695768 SaludableMENT 14.146,34 € 67 3.503,32 
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3.114,07 € 22,25%  

888,97 € 13,62% 

material de 
protecció dels 
participants (guants, 
gorres pel sol): 
700,00 € 

1.847,20 € 54,50% 

Desplaçament 2 
autobusos salt-
l'Escala i l'Escala-
Salt: 760,00 € 

3.342,99 € 22,66% 
Subministraments: 
560,00 €; Altres 
despeses: 600,00 € 

3.892,58 € 32,52% - 

102,18 € 13,62% - 

3.503,32 € 24,76% 
Despeses de gestió 
i administració del 
projecte: 1.343,90 



 

2017/1587 2017/30 Fundació Privada 
Oncolliga Girona G17808098

2017/1592 2017/31 Associació gironina 
d'ajut a la ludòpata G17506676

2017/1594 2017/32 Càritas Diocesana 
de Girona R1700016G

2017/1603 2017/33 
Integra - Associació 
de discapacitats 
intel·lectuals 

G17035445

2017/1604 2017/34 
Fundació Servei 
Gironí de 
Pedagogia Social 

G17148693

2017/1612 2017/35 Fundació Privada 
Drissa G17588047

2017/1616 2017/36 
Fundació Privada 
Minusvàlids Físics 
Associats 

G17378704
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G17808098 
Programa de prevenció de 
consum de tabac entre els 
joves de 1èr d'ESO 

18.750,00 € 64 3.114,07 

G17506676 
Programa de joc 
responsable i prevenció a les 
socioaddiccions 

4.750,00 € 50 647,14 

R1700016G Tallers de salut i alimentació 
conscient 7.220,00 € 75 3.892,58 

G17035445 Lleure per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 36.000,00 € 75 3.892,58 

G17148693 

Porta d'ACCÉS: 
Acompanyament als 
itineraris formatius de joves 
en situacions de risc 

28.615,25 € 86 3.892,58 

G17588047 Alimenta la teva salut! 26.765,74 € 70 3.503,32 

G17378704 Promoció de l'activitat física i 
l'esport des del Cai-Mifas 8.751,00 € 67 3.503,32 
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3.114,07 € 16,61% 

Compra i 
seriegrafiat 
samarretes : 
3.550,00 € 

647,14 € 13,62% Desplaçaments: 
250,00€ 

3.892,58 € 53,91%  

3.892,58 € 10,81% 
Transport activitats 
terapèutiques: 
4.000,00€ 

3.892,58 € 13,60% - 

3.503,32 € 13,09% 

Sessions formatives 
personal extern: 
2.400,00 €; Dietes i 
desplaçaments 
activitats: 400,00 €; 
Despesa personal 
administració i 
gestió: 1.591,30 € 

3.503,32 € 40,03% - 



 

2017/1618 2017/37 
Agrupació de les 
persones sordes de 
la Garrotxa 

G17089103

2017/1619 2017/38 Escola de Futbol 
Ter-Brugent G17933037

2017/1624 2017/39 Associació La 
Mecànica del Canvi G55255061

2017/1634 2017/41 Club Bàsquet 
Banyoles G17248600

2017/1637 2017/42 Associació 
Escenaris Especials G55291751

2017/1652 2017/43 Associació La 
Mecànica del Canvi G55255061

2017/1653 2017/44 
Fundació Privada 
Campus Arnau 
d'Escala 

G17695651
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G17089103 
Promoció a l'autonomia 
personal de les persones 
sordes, a la Garrotxa 

9.400,00 € 62 1.946,29 

G17933037 Saltem al camp 7.720,00 € 92 3.892,58 

G55255061 Joves conscients a Can 
Fornaca 3.110,00 € 62 830,47 

G17248600 
Apropa't al basquet per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

3.500,00 € 65 1.220,71 

G55291751 
Cursos de teatre per a 
persones en risc d'exclusió 
social. 

23.297,40,00 € 77 3.892,58 

G55255061 Capoeira infantil 600,00 € 64 209,27 

G17695651 

FAR, reducció de la soledat 
no volguda a través de la 
participació social centrada 
en la persona 

18.067,00 € 65 3.114,07 
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1.946,29 € 20,71% 

Gestió del projecte: 
400,00€; 
Imprevistos: 
350,00€ 

3.892,58 € 50,42% 
Beguda: 
640,00€;Berenar: 
1.600,00€ 

830,47 € 26,70% - 

1.220,71 € 34,88% Material esportiu: 
1.500,00€ 

3.892,58 € 16,71 

Confecció vestuari i 
producció: 
2.450,00€; 
Cerimònia d'entrega 
de premis d'actors 
en risc d'exclusió 
social: 5.000,0€ 

209,27 € 34,88% - 

3.114,07 € 17,24% 

Tècnic gestió 
administrativa: 
2.750,00€; 
Instal·lació i 
manteniment 
oficina: 1.100,00 € . 
Desplaçaments  
destinataris 



 

2017/1668 2017/45 Associació 
Tirabuixó G55280721

2017/1671 2017/48 Esplais de la 
Garrotxa G1728397

2017/1675 2017/49 Associació de Veïns 
de Vilavenut 

G17780396

2017/1823 2017/50 
agrupació de les 
persones sordes de 
la Garrotxa 

G17089103

    

 

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses 
(si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00
sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’import incrementat la subvenció màxima pot arribar al 100% del la base s
20.000,00 €, si així es sol·licita. Ha calgut fer prorrateig.
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G55280721 Tirabuixó 7.289,00 € 76 3.892,58 

G17283979 Esplais diari Garbuix 73.533,71 € 79 3.503,32 

G17780396 Microgimnàsia i gimnasia 
d'estiraments a Vilavenut 

2.070,00 € 50 282,02 

G17089103 Prevenció hepatitis persones 
sordes 2.400,00 € 51 794,09 

     TOTAL ...  110.000,00 

peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses 
(si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00
sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’import incrementat la subvenció màxima pot arribar al 100% del la base s

€, si així es sol·licita. Ha calgut fer prorrateig.  
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2.310,00€ 

3.892,58 € 53,40% 

desplaçaments 
(transports en 
cotxe-gasolina): 
425,00 €; vestuari 
professionals que 
fan les formacions: 
200,00€; 

3.503,32 € 4,76% 

Mobilitat: 1.100,00€; 
Fons de 
contingència 
laboral: 4.000,0€ 

282,02 € 13,62% 
Materials necessaris 
per fer l'activitat: 
200,00 € 

794,09 € 33,09%  

110.000,00 €   

peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses 
(si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 5.000,00 € i l’import 
sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’import incrementat la subvenció màxima pot arribar al 100% del la base subvencionable i els 



 

 

Annex II 

Núm. exp. Núm. en llibre NIF Entit

2017/1550 2017/23 G55225833 Associació Fibromiàlgia Salt. 
Es una SOI

2017/1630 2017/40 G59106823 Federació Catalana de 
Voluntariat Social

2017/1669 2017/46 G60515707 
Associació per a la Salut 
Familiar i Comunitàri
"Ventijol"

2017/1670 2017/47 G58434994 Fundació Autisme Mas 
Casadevall, Fundació Privada
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Entit at Projecte Import 
Sol·licitat Motiu desestimació

Associació Fibromiàlgia Salt. 
Es una SOI 

Assessorament 
psicològic per 
associades durant tot 
un curs 

2.800,00 € És una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte

Federació Catalana de 
Voluntariat Social 

El voluntariat i la salut 
a les comarques 
gironines 

5.000,00 € És foment del voluntariat. 
Incompleix Base 1. Objecte

Associació per a la Salut 
Familiar i Comunitària 
"Ventijol" 

Corriol. Programa 
d'intervenció 
terapèutica amb 
persones amb 
malaltia mental 

8.000,00 € És una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte

Fundació Autisme Mas 
Casadevall, Fundació Privada 

Promocionar, 
prevenir i accionar un 
bon envelliment a les 
persones amb TEA 

5.000,00 € És na intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte
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Motiu desestimació  

És una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte 

És foment del voluntariat. 
Incompleix Base 1. Objecte 

És una intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte 

És na intervenció terapèutica. 
Incompleix Base 1. Objecte 



 

9. Exp. 19_2017_1680_X0203E01 
exclosa de concurrència pública per a les activitat s ordinà
Aliments de les comarques de Girona 

 
La Presidència explica breument el contingut de la proposta als assistents i 
que la voluntat de l’Organisme és convertir aquesta aportació en una subvenció 
nominativa a partir del pre
 
Finalitzen les intervencions.
 
La Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, amb NIF 
G17457672, en endavant la Fundació, presenta amb data 17 de maig de 2017 (RE 
17/3210), una sol·licitud de subvenció exclosa de c
finançament de les despeses de les seves activitats ordinàries, anualitat 2017, amb un 
pressupost de setanta-nou mil dos
quaranta mil (40.000,00 
 
Dipsalut, per mitjà de la seva
Vida, té entre les seves activitats donar suport als municipis i organitzacions no 
lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
salut i que lluiten contra l’excl
 
Dipsalut no té inclòs en el seu pla estratègic de subvencions 2017 (aprovat pel 
Consell Rector en la sessió ordinària 2017/03 de 21 de febrer de 2017), una línia de 
subvencions en concurrència amb un o
Fundació. 
 
Atès que la Fundació demana  que l’aportació de Dipsalut per aquesta col·laboració 
sigui per a donar suport al finançament de les activitats ordinàries de l’entitat que fan 
possible aquest project
lloguer, despeses de manteniment, transports i altres, es considera adient  la 
possibilitat que es puguin fer pagaments fraccionats per a justificacions parcials 
presentades per la Fundació de 
17 de novembre, general de subvencions.
 
Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la 
gerent, de 21 de juny de 2017 en què proposen la concessió de la subvenció
de concurrència a la Fundació atès que la tasca de recapte i redistribució d’aliments 
entre les persones i famílies en risc d’exclusió social per manca de recursos 
econòmics és d’interès social, i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública
que aquesta és la única entitat que fa la funció de recollir els excedents alimentaris de 
la Unió Europea per ser distribuïts entre la població amb necessitats, i per tant es 
troba  de conformitat  amb els supòsits establerts en l’article 22.2.c  
de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Així mateix, en l’informe proposta esmentat es defineix quin ha de ser el contingut de 
l’acord amb la Fundació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Dipu
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Exp. 19_2017_1680_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública per a les activitat s ordinà ries del Banc dels 
Aliments de les comarques de Girona – 2017 

La Presidència explica breument el contingut de la proposta als assistents i 
de l’Organisme és convertir aquesta aportació en una subvenció 

nominativa a partir del pressupost de 2018. 

Finalitzen les intervencions. 

La Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, amb NIF 
G17457672, en endavant la Fundació, presenta amb data 17 de maig de 2017 (RE 
17/3210), una sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al 
finançament de les despeses de les seves activitats ordinàries, anualitat 2017, amb un 

nou mil dos-cents euros (79.200,00 €), dels quals en demanen 
quaranta mil (40.000,00 €). 

Dipsalut, per mitjà de la seva Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
té entre les seves activitats donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
salut i que lluiten contra l’exclusió social, per promoure una major qualitat de vida.

Dipsalut no té inclòs en el seu pla estratègic de subvencions 2017 (aprovat pel 
Consell Rector en la sessió ordinària 2017/03 de 21 de febrer de 2017), una línia de 
subvencions en concurrència amb un objecte similar al del projecte presentat per  la 

Atès que la Fundació demana  que l’aportació de Dipsalut per aquesta col·laboració 
sigui per a donar suport al finançament de les activitats ordinàries de l’entitat que fan 
possible aquest projecte  i que això implica la justificació de despeses de personal, 
lloguer, despeses de manteniment, transports i altres, es considera adient  la 
possibilitat que es puguin fer pagaments fraccionats per a justificacions parcials 
presentades per la Fundació de conformitat amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la 
gerent, de 21 de juny de 2017 en què proposen la concessió de la subvenció
de concurrència a la Fundació atès que la tasca de recapte i redistribució d’aliments 
entre les persones i famílies en risc d’exclusió social per manca de recursos 
econòmics és d’interès social, i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública
que aquesta és la única entitat que fa la funció de recollir els excedents alimentaris de 
la Unió Europea per ser distribuïts entre la població amb necessitats, i per tant es 

de conformitat  amb els supòsits establerts en l’article 22.2.c  
de 17 de novembre, general de subvencions. 

Així mateix, en l’informe proposta esmentat es defineix quin ha de ser el contingut de 
l’acord amb la Fundació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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Proposta d’aprovació de la subvenció 
ries del Banc dels 

La Presidència explica breument el contingut de la proposta als assistents i manifesta 
de l’Organisme és convertir aquesta aportació en una subvenció 

La Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, amb NIF 
G17457672, en endavant la Fundació, presenta amb data 17 de maig de 2017 (RE 

oncurrència pública per al 
finançament de les despeses de les seves activitats ordinàries, anualitat 2017, amb un 

€), dels quals en demanen 

Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de 
té entre les seves activitats donar suport als municipis i organitzacions no 

lucratives en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la 
usió social, per promoure una major qualitat de vida. 

Dipsalut no té inclòs en el seu pla estratègic de subvencions 2017 (aprovat pel 
Consell Rector en la sessió ordinària 2017/03 de 21 de febrer de 2017), una línia de 

bjecte similar al del projecte presentat per  la 

Atès que la Fundació demana  que l’aportació de Dipsalut per aquesta col·laboració 
sigui per a donar suport al finançament de les activitats ordinàries de l’entitat que fan 

e  i que això implica la justificació de despeses de personal, 
lloguer, despeses de manteniment, transports i altres, es considera adient  la 
possibilitat que es puguin fer pagaments fraccionats per a justificacions parcials 

conformitat amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 

Vist l’informe proposta del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica i de la 
gerent, de 21 de juny de 2017 en què proposen la concessió de la subvenció  exclosa 
de concurrència a la Fundació atès que la tasca de recapte i redistribució d’aliments 
entre les persones i famílies en risc d’exclusió social per manca de recursos 
econòmics és d’interès social, i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública pel fet 
que aquesta és la única entitat que fa la funció de recollir els excedents alimentaris de 
la Unió Europea per ser distribuïts entre la població amb necessitats, i per tant es 

de conformitat  amb els supòsits establerts en l’article 22.2.c  de la Llei 38/2003, 

Així mateix, en l’informe proposta esmentat es defineix quin ha de ser el contingut de 
l’acord amb la Fundació, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 



 

La sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 2015 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de caràcter 
directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públ
quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
sigui superior a tres anys.
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és 
euros (40.000,00 €), i per tant,  l’
és el Consell Rector. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
PRIMER. Concessió  
 
Concedir una subvenció a la Fundació Privada del Banc dels Aliments de 
comarques de Girona, amb NIF G17457672, per al finançament de les despeses de 
les seves activitats ordinàries per l’anualitat 2017, per un import de quaranta mil euros 
(40.000,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i  d’acord amb el detall següent:
 

Expedient Beneficiari

2017/1680 
Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques 
de Girona

Objecte  

Activitats ordinàries del Banc dels aliments

Subvenció 

Base 
subvencionable1 Import concedit

79.200,00 40.000,00 

Aplicació pressupostària 2017

1/3110/48908 Altres ajuts a ONL

   1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.
 
SEGON. Autorització i disposició
 
Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 1/3110/
d’enguany. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió
 
La subvenció la concessió
despeses subvencionables les que es detallen en el pre
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La sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 2015 
acorda delegar en la presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de caràcter 
directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públ
quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva durada no 
sigui superior a tres anys. 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és un import 

€), i per tant,  l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció 

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

 

Concedir una subvenció a la Fundació Privada del Banc dels Aliments de 
comarques de Girona, amb NIF G17457672, per al finançament de les despeses de 
les seves activitats ordinàries per l’anualitat 2017, per un import de quaranta mil euros 

€), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de 
mbre, general de subvencions, i  d’acord amb el detall següent:

Beneficiari  

Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques 
de Girona 

Activitats ordinàries del Banc dels aliments 

Import concedit 
% 
subvencion
at 

Període 
subvencion
able 

1r període de 
justificació 
(potestatiu)

40.000,00 € 50,50 any 2017 Fins el 15 d’octubre 
de 2017 

Aplicació pressupostària 2017  

0/48908 Altres ajuts a ONL 

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.

. Autorització i disposició  

i disposar la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 
l’aplicació pressupostària 1/3110/48908 Altres ajuts a ONL del pressupost ordinari 

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execuc ió 

concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
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La sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 2015 
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, 

€) i la seva durada no 

un import de quaranta mil 
òrgan competent per a la concessió de la subvenció 

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

Concedir una subvenció a la Fundació Privada del Banc dels Aliments de les 
comarques de Girona, amb NIF G17457672, per al finançament de les despeses de 
les seves activitats ordinàries per l’anualitat 2017, per un import de quaranta mil euros 

€), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de 
mbre, general de subvencions, i  d’acord amb el detall següent: 

NIF 

Fundació Privada del Banc dels Aliments de les comarques 
G17457672 

1r període de 
justificació 
(potestatiu) 

Data límit de 
justificació 

Fins el 15 d’octubre 18 de gener 
de 2018 

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

i disposar la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €), amb càrrec a 
48908 Altres ajuts a ONL del pressupost ordinari 

singular i es consideren 
ssupost de la sol·licitud i que 



 

formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa. 
 
- Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà de l’1 de gener al 31 de 
desembre del 2017. 
 
QUART. Compatibilitat
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada.
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
 
La Fundació disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, ai
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció i les 
seves condicions. 
 
SISÈ. Termini i r ègim de justificació
 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 18 de gener de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import quaranta mil euros 
(40.000,00 €), corresponent a l’import de la relació de despese
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el formulari de justificació 
normalitzat  de subvencions menors a 60.000 
Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de
informació següent:  
 

- Memòria del desenvolupament del programa
- Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 

identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura.
el beneficiari se’l pot deduir. 

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

- Declaració responsable sobre les retri
d’administració, a l’efecte que Dipsalut les faci
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (
 

Es preveu la possibilitat que la Fundació pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 
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formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. És inadmissible cap canvi de destinació. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada serà de l’1 de gener al 31 de 

QUART. Compatibilitat  

compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 

ompatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció  

La Fundació disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  Sense perjudici que si en 
el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció i les 

ègim de justificació  

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 18 de gener de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import quaranta mil euros 

€), corresponent a l’import de la relació de despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el formulari de justificació 
normalitzat  de subvencions menors a 60.000 € disponible a  la seu electr
Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de

Memòria del desenvolupament del programa 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’ IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir.  
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 
Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que Dipsalut les faci públiques en
obligacions establertes en la legislació sobre transparència (

sibilitat que la Fundació pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 
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formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
efectivament pagades abans de l'acabament 

És inadmissible cap canvi de destinació.  

El període d’execució de l’actuació subvencionada serà de l’1 de gener al 31 de 

compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 

ompatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 

La Fundació disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
xí com les condicions generals i específiques 

Sense perjudici que si en 
el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció i les 

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 18 de gener de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import quaranta mil euros 

s que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el formulari de justificació 

€ disponible a  la seu electrònica de 
Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la 

Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data 

s justificants queda exclòs de la subvenció si 

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

bucions dels seus òrgans de direcció o 
públiques en compliment de les 

obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.dipsalut.cat). 

sibilitat que la Fundació pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 



 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que 
subvencionada, abonant
seu cas, l’import que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 18 de 
gener de 2018. 
 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat 
experimentés un increment, aquest serà assumit íntegrament per la Fundació 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, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtin
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
 
La Fundació serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i
tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit establert pel 
pressupost del programa.
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar co
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incompler
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona.
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiar
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 Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
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.
 
VUITÈ. Pagament  
El pagament de la subvenció  es produirà previ informe favorable del cap del centre 
gestor, respecte a la justificació presentada, tant si s’opta per la justificació en el 
primer període, en el període final o 
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la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució  de l’actuació 
subvencionada, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En el 
seu cas, l’import que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 18 de 

car l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat 

ncrement, aquest serà assumit íntegrament per la Fundació 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, 
cumentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 

fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

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

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

SETÈ. Pròrroga de la justificació  

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 Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
alment 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 
xpressa en sentit contrari. 

El pagament de la subvenció  es produirà previ informe favorable del cap del centre 
gestor, respecte a la justificació presentada, tant si s’opta per la justificació en el 
primer període, en el període final o en els dos.  
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la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
respondran al ritme de l’execució  de l’actuació 

se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En el 
seu cas, l’import que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 18 de 

car l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat 

ncrement, aquest serà assumit íntegrament per la Fundació 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, 
cumentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 

fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 

guts, en el sentit exposat a 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 

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

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
nforme amb allò establert en aquest acord, 

es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 

ta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 

i, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 

En el cas que la Fundació presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
alment 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 

El pagament de la subvenció  es produirà previ informe favorable del cap del centre 
gestor, respecte a la justificació presentada, tant si s’opta per la justificació en el 



 

 
En tot cas, la quantitat abonada serà equivalent a la justificació presentada.
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport ec
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest Conveni hi 
serà convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de l
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents:
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de req
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció.

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
 
El beneficiari, té les obligacions següents:
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals
presentació de la sol·licitud;
d) 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;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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En tot cas, la quantitat abonada serà equivalent a la justificació presentada.

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat  

El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions 

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 

l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.  

es obligacions següents: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 

cions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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En tot cas, la quantitat abonada serà equivalent a la justificació presentada. 

onòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 

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

es responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 

Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
uerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 

establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

ctades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 

l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 

b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 

cions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 

c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
o internacionals, amb posterioritat a la 

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

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 



 

ONZÈ. Subcontractació 
 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les ac
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció. 
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni demanar la modificació del 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.
 
En relació amb la modificació
disposa l’Ordenança general
concordant.  
 
TRETZÈ. 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 es preveuen en aquest acord.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar 
els corresponents acords.
 
CATORZÈ. Verificació i control 
 
Dipsalut té la facultat de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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ONZÈ. Subcontractació  

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 

DOTZÈ. Modificació de les subvencions  

La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
ar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 

tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  

El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 

modificació o anul·lació de les subvencions, cal
general de subvencions de la Diputació de Girona

TRETZÈ. 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 

 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord.
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

ut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar 
els corresponents acords. 

CATORZÈ. Verificació i control  

Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

encions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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tuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 

La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
ar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 

El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
pressupost o del percentatge de finançament, 

cal ajustar-se al que 
Girona i la normativa 

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 

Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

ut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar 

verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

encions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 



 

QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entita
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de Dipsalut. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta
 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

drets estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

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

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment d

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

 
L’incompliment de les obligac
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu
 
DISSETÈ. Protecció de dades
 
El beneficiari és responsable 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 compro
personals per tercers de forma no autoritzada. 
DIVUITÈ. Normes supletòries
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Prohibició de contractació amb persones vinculades  

El beneficiari no podrà 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

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
e 17 de novembre, General de Subvencions. 

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta  

El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 

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

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

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
minació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 

DISSETÈ. Protecció de dades  

El beneficiari és responsable 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.  

. Normes supletòries  
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El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
ts amb qui estiguin vinculats llevat que la 

contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 

El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 

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

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

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 

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

El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 

se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 

ions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 

El beneficiari és responsable del compliment de la normativa reguladora de protecció 
de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 

meten i, especialment, de la utilització de les dades 



 

 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable.
 
DINOVÈ. Facultats de la Presidència de Dipsalut
 
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
 
VINTÈ. Notificació  
 
Notificar aquest acord a 
comarques de Girona. 
 
10. Exp. 19_2015_312_X0203E01 

pressupostària per al Conveni de col·laboració entr e Dipsalut i 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona pe r al finançament del Pla 
Estratègic 2015- 2018

 
La Presidència comenta que els punts 10 i 11 de l’ordre del dia corresponen a dues 
propostes relatives a la Càtedra de la Salut de la Universit
col·labora estretament Dipsalut des de la creació de l’Organisme en diversos 
programes i projectes, i n’explica breument el contingut als assistents.
 
La senyora Consol Cantenys demana més informació en relació amb l’aportació 
económica de Dipsalut al finançament del Pla Estratègic de la Càtedra de la Salut.
 
La Gerència explica que aquesta modificació de l’aplicació pressupostària es tracta 
només d’un ajustament comptable, atès que actualment l’aportació de l’Organisme es 
vehicula a través de l’Àrea de Govern i abans l’execució pressupostària es portava a 
terme a través de l’Àrea de Promoció de la Salut, però que això no comporta cap 
modificació respecte de l’aportació pactada l’any 2016.
 
La senyora Cantenys demana també més infor
la col·laboració de l’Organisme amb la Càtedra.
 
La Gerència explica que s’està donant un nou impuls a la relació amb la Càtedra, atès 
que la direcció de la Càtedra està replantejant el contingut del seu Pla estratègic
orientant-lo als nous objectius de Dipsalut, incorporant aquest nou plantejament a les 
tasques anteriors d’organització de simposis i jornades que venia portant a terme la 
Càtedra. 
 
La senyora Cantenys demana, finalment, que de cara al pressupost de 201
al Consell Rector més información relativa a les activitats de la Càtedra.
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En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 

ultats de la Presidència de Dipsalut  

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 

Notificar aquest acord a la Fundació Privada del Banc dels Aliments de les 
 

Exp. 19_2015_312_X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària per al Conveni de col·laboració entr e Dipsalut i 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona pe r al finançament del Pla 

2018 

La Presidència comenta que els punts 10 i 11 de l’ordre del dia corresponen a dues 
propostes relatives a la Càtedra de la Salut de la Universitat de Girona, amb la qual 
col·labora estretament Dipsalut des de la creació de l’Organisme en diversos 
programes i projectes, i n’explica breument el contingut als assistents.

La senyora Consol Cantenys demana més informació en relació amb l’aportació 
nómica de Dipsalut al finançament del Pla Estratègic de la Càtedra de la Salut.

La Gerència explica que aquesta modificació de l’aplicació pressupostària es tracta 
només d’un ajustament comptable, atès que actualment l’aportació de l’Organisme es 

a través de l’Àrea de Govern i abans l’execució pressupostària es portava a 
terme a través de l’Àrea de Promoció de la Salut, però que això no comporta cap 
modificació respecte de l’aportació pactada l’any 2016. 

La senyora Cantenys demana també més información en relació amb el contingut de 
la col·laboració de l’Organisme amb la Càtedra. 

La Gerència explica que s’està donant un nou impuls a la relació amb la Càtedra, atès 
que la direcció de la Càtedra està replantejant el contingut del seu Pla estratègic

lo als nous objectius de Dipsalut, incorporant aquest nou plantejament a les 
tasques anteriors d’organització de simposis i jornades que venia portant a terme la 

La senyora Cantenys demana, finalment, que de cara al pressupost de 201
al Consell Rector més información relativa a les activitats de la Càtedra.
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En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre  general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 

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 

la Fundació Privada del Banc dels Aliments de les 

Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària per al Conveni de col·laboració entr e Dipsalut i la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona pe r al finançament del Pla 

La Presidència comenta que els punts 10 i 11 de l’ordre del dia corresponen a dues 
at de Girona, amb la qual 

col·labora estretament Dipsalut des de la creació de l’Organisme en diversos 
programes i projectes, i n’explica breument el contingut als assistents. 

La senyora Consol Cantenys demana més informació en relació amb l’aportació 
nómica de Dipsalut al finançament del Pla Estratègic de la Càtedra de la Salut. 

La Gerència explica que aquesta modificació de l’aplicació pressupostària es tracta 
només d’un ajustament comptable, atès que actualment l’aportació de l’Organisme es 

a través de l’Àrea de Govern i abans l’execució pressupostària es portava a 
terme a través de l’Àrea de Promoció de la Salut, però que això no comporta cap 

mación en relació amb el contingut de 

La Gerència explica que s’està donant un nou impuls a la relació amb la Càtedra, atès 
que la direcció de la Càtedra està replantejant el contingut del seu Pla estratègic i 

lo als nous objectius de Dipsalut, incorporant aquest nou plantejament a les 
tasques anteriors d’organització de simposis i jornades que venia portant a terme la 

La senyora Cantenys demana, finalment, que de cara al pressupost de 2018 es doni 
al Consell Rector més información relativa a les activitats de la Càtedra. 



 

La Presidència respon que, un cop es tingui confirmació si es pot crear l’Observatori 
de salut previst, es convidarà la directora de la Càtedra a una reunió del Consell 
Rector per tal que faciliti als seus membres aquesta informació.
 
Finalitzen les intervencions.
 
El pacte tercer  del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció 
de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratè
2018, signat el 2 d’abril de 2015 i aprovat pel Consell Rector, en la sessió ordinària 
número 2015/06 de 19 de maig de 2015, estableix que el suport econòmic es farà 
efectiu amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 4/3110/45390 
organismes públics dependents C.A. del pressupost de Dipsalut.
 
Per les anualitats  2017 i 2018, s’assigna la gestió de l’expedient a l’Àrea de Govern 
de Dipsalut, atès que l’objecte del conveni té caràcter transversal i per aquest motiu  
en el pressupost de Dipsalut de 2017, en l’Àrea de Govern hi figura l’aplicació 
pressupostària 1/3110/45390 A la Universitat de Girona
Salut. 
 
Durant l’exercici 2016 es va procedir a la modificació del pressupost mitjançant un 
crèdit extraordinari per tal de dur a terme un nou acord amb la Càtedra de Promoció 
de la Salut que englobés els compromisos derivats del conveni de col·laboració vigent 
així com el nou projecte a iniciar
 
No obstant això, una vegada 
posterior entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona per tal de dur a terme  l’esmentat projecte en el marc del conveni de 
col·laboració vigent. 
 
Vist l’informe de 22 de juny de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la gerent en què proposen la  modificació de l’aplicació pressupostària 
prevista en el conveni atès que el centre gestor de l’expedient ha passat a ser l’àrea 
de Govern. 
 
Així mateix, en l’informe també proposen que s’autoritzi i disposi la despesa prevista 
pel 2016 amb càrrec a l’aplicació prevista per aquesta anualitat atès que no s’havia fet 
efectiva.  
 
Atès que el conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció 
Salut de la Universitat de Girona pel pla estratègic 2015
Consell Rector en la sessió ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, aquest 
és l’òrgan competent per aprovar la modificació d’aplicació pressupostària.
 
Atesos aquests antecedents, 
Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
 
ACORD 
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La Presidència respon que, un cop es tingui confirmació si es pot crear l’Observatori 
de salut previst, es convidarà la directora de la Càtedra a una reunió del Consell 

ector per tal que faciliti als seus membres aquesta informació. 

Finalitzen les intervencions. 

El pacte tercer  del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció 
de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratè
2018, signat el 2 d’abril de 2015 i aprovat pel Consell Rector, en la sessió ordinària 
número 2015/06 de 19 de maig de 2015, estableix que el suport econòmic es farà 
efectiu amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 4/3110/45390 –

ganismes públics dependents C.A. del pressupost de Dipsalut. 

Per les anualitats  2017 i 2018, s’assigna la gestió de l’expedient a l’Àrea de Govern 
de Dipsalut, atès que l’objecte del conveni té caràcter transversal i per aquest motiu  

Dipsalut de 2017, en l’Àrea de Govern hi figura l’aplicació 
pressupostària 1/3110/45390 A la Universitat de Girona- Càtedra de Promoció de la 

Durant l’exercici 2016 es va procedir a la modificació del pressupost mitjançant un 
per tal de dur a terme un nou acord amb la Càtedra de Promoció 

de la Salut que englobés els compromisos derivats del conveni de col·laboració vigent 
així com el nou projecte a iniciar (L’Observatori de la Càtedra de la Salut).

No obstant això, una vegada dotat el crèdit, no es va procedir a adoptar cap acord 
posterior entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona per tal de dur a terme  l’esmentat projecte en el marc del conveni de 

22 de juny de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la gerent en què proposen la  modificació de l’aplicació pressupostària 
prevista en el conveni atès que el centre gestor de l’expedient ha passat a ser l’àrea 

ix, en l’informe també proposen que s’autoritzi i disposi la despesa prevista 
pel 2016 amb càrrec a l’aplicació prevista per aquesta anualitat atès que no s’havia fet 

Atès que el conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció 
Salut de la Universitat de Girona pel pla estratègic 2015-2018 va ser aprovat pel 
Consell Rector en la sessió ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, aquest 
és l’òrgan competent per aprovar la modificació d’aplicació pressupostària.

quests antecedents, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor 
Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent

10_2017_1879_A0101 – Pàg. 63 

La Presidència respon que, un cop es tingui confirmació si es pot crear l’Observatori 
de salut previst, es convidarà la directora de la Càtedra a una reunió del Consell 

El pacte tercer  del conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció 
de la Salut de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015-
2018, signat el 2 d’abril de 2015 i aprovat pel Consell Rector, en la sessió ordinària 
número 2015/06 de 19 de maig de 2015, estableix que el suport econòmic es farà 

–Programa foment 

Per les anualitats  2017 i 2018, s’assigna la gestió de l’expedient a l’Àrea de Govern 
de Dipsalut, atès que l’objecte del conveni té caràcter transversal i per aquest motiu  

Dipsalut de 2017, en l’Àrea de Govern hi figura l’aplicació 
Càtedra de Promoció de la 

Durant l’exercici 2016 es va procedir a la modificació del pressupost mitjançant un 
per tal de dur a terme un nou acord amb la Càtedra de Promoció 

de la Salut que englobés els compromisos derivats del conveni de col·laboració vigent 
L’Observatori de la Càtedra de la Salut). 

dotat el crèdit, no es va procedir a adoptar cap acord 
posterior entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona per tal de dur a terme  l’esmentat projecte en el marc del conveni de 

22 de juny de 2017 del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica i la gerent en què proposen la  modificació de l’aplicació pressupostària 
prevista en el conveni atès que el centre gestor de l’expedient ha passat a ser l’àrea 

ix, en l’informe també proposen que s’autoritzi i disposi la despesa prevista 
pel 2016 amb càrrec a l’aplicació prevista per aquesta anualitat atès que no s’havia fet 

Atès que el conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la 
2018 va ser aprovat pel 

Consell Rector en la sessió ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, aquest 
és l’òrgan competent per aprovar la modificació d’aplicació pressupostària. 

el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor 
Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 



 

Primer. Modificar l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del Conveni de 
col·laboració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona pel Pla Estratègic 2015
ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, 4/3110/45390 Programa foment 
organismes públics dependents C.A,   per l’aplicació 1/3110/45390 A la Universitat de 
Girona- Càtedra de Promoció de la Salut per les dotacions previstes per les anualitats 
2017 i 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar  l’
l’anualitat 2016 amb càrrec a l’aplicació  1/3110/45390 A la Universitat de Girona
Càtedra de Promoció de la Salut, del pressupost 2017.
 
11. Exp. 19_2015_312_X0203E01 

Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedr a de Prom
de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015

 
El 2 d’abril de 2015, es signa el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de Girona
pel finançament del Pla estratègic 2015
amb una aportació econòmica per part de Dipsalut de tres
(340.000,00 € ) repartits per les quatre anualitats; 2015,2016, 2017 i 2018. 
 
El 4 d’agost de 2015, es signa l’addenda al conveni esmentat en el qual es 
modifiquen el pacte primer i segon del conveni i s’estableix que l’aportació de 
Dipsalut serà de tres cents setanta mil euros (370.000,00 
econòmica per cadascuna 
 
El 7 de juny de 2017, la Universitat de Girona presenta una sol·licitud demanant una 
addenda al Conveni de col·laboració pel Pla Estratègic de la Càtedra de Promoció de 
la Salut, per l’anualitat 2017 per  ampliar la dotació prevista per
cinquanta mil euros ( 50.000,00 
avaluació que són accions relacionades amb el desenvolupament del Pla Estratègic. 
 
Dipsalut considera que per donar més impuls a temes d´innovació i avaluaci
vinculats molts d’ells a la creació del futur observatori de salut pública i l’establiment 
dels indicadors, fruit de la recerca aplicada generada, en part a través de la Càtedra 
de Promoció de la Salut i en compliment del seu pla estratègic,  cal increm
dotació establerta en l’addenda al conveni de 4 d’agost de 2015, i per aquest motiu 
s’ha tramitat el corresponent expedient de suplement de crèdit.

L'informe proposta emès per  la gerent de Dipsalut, el dia 9 de juny  de 2017, 
proposa  l’aprovació del text de l’addenda del conveni marc de col·laboració per tal 
d’ampliar la dotació per fer front a les prestacions relacionades amb el 
desenvolupament del pla estratègic de la Càtedra de la Salut i a l’impuls de la 
innovació i avaluació en Salut Pública

Així mateix, proposa l’acord de concessió de la subvenció, que inclou l’import 
addicional esmentat anteriorment, de conformitat  amb l’article 17 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
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. Modificar l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del Conveni de 
boració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 

Girona pel Pla Estratègic 2015-2018, aprovat pel Consell Rector, en la sessió 
ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, 4/3110/45390 Programa foment 

ependents C.A,   per l’aplicació 1/3110/45390 A la Universitat de 
Càtedra de Promoció de la Salut per les dotacions previstes per les anualitats 

Segon. Autoritzar i disposar  l’import de cent cinc mil euros (
at 2016 amb càrrec a l’aplicació  1/3110/45390 A la Universitat de Girona

Càtedra de Promoció de la Salut, del pressupost 2017. 

Exp. 19_2015_312_X0203E01 – Proposta d’aprovació de l’addenda del 
Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedr a de Prom
de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015

El 2 d’abril de 2015, es signa el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de Girona
pel finançament del Pla estratègic 2015-2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut 
amb una aportació econòmica per part de Dipsalut de tres-cents quaranta mil euros 

€ ) repartits per les quatre anualitats; 2015,2016, 2017 i 2018. 

agost de 2015, es signa l’addenda al conveni esmentat en el qual es 
modifiquen el pacte primer i segon del conveni i s’estableix que l’aportació de 
Dipsalut serà de tres cents setanta mil euros (370.000,00 € ) i la nova distribució 
econòmica per cadascuna de les anualitats. 

El 7 de juny de 2017, la Universitat de Girona presenta una sol·licitud demanant una 
addenda al Conveni de col·laboració pel Pla Estratègic de la Càtedra de Promoció de 
la Salut, per l’anualitat 2017 per  ampliar la dotació prevista per
cinquanta mil euros ( 50.000,00 €) per poder donar  impuls  en termes d’innovació i 
avaluació que són accions relacionades amb el desenvolupament del Pla Estratègic. 

Dipsalut considera que per donar més impuls a temes d´innovació i avaluaci
vinculats molts d’ells a la creació del futur observatori de salut pública i l’establiment 
dels indicadors, fruit de la recerca aplicada generada, en part a través de la Càtedra 
de Promoció de la Salut i en compliment del seu pla estratègic,  cal increm
dotació establerta en l’addenda al conveni de 4 d’agost de 2015, i per aquest motiu 
s’ha tramitat el corresponent expedient de suplement de crèdit. 

L'informe proposta emès per  la gerent de Dipsalut, el dia 9 de juny  de 2017, 
del text de l’addenda del conveni marc de col·laboració per tal 

dotació per fer front a les prestacions relacionades amb el 
desenvolupament del pla estratègic de la Càtedra de la Salut i a l’impuls de la 
innovació i avaluació en Salut Pública.  

Així mateix, proposa l’acord de concessió de la subvenció, que inclou l’import 
addicional esmentat anteriorment, de conformitat  amb l’article 17 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
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. Modificar l’aplicació pressupostària prevista en el pacte tercer del Conveni de 
boració entre Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 

2018, aprovat pel Consell Rector, en la sessió 
ordinària número 2015/06 de 19 de maig de 2015, 4/3110/45390 Programa foment 

ependents C.A,   per l’aplicació 1/3110/45390 A la Universitat de 
Càtedra de Promoció de la Salut per les dotacions previstes per les anualitats 

import de cent cinc mil euros (105.000,00 €) de 
at 2016 amb càrrec a l’aplicació  1/3110/45390 A la Universitat de Girona- 

Proposta d’aprovació de l’addenda del 
Conveni de col·laboració entre Dipsalut i la Càtedr a de Prom oció de la Salut 
de la Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015 - 2018 

El 2 d’abril de 2015, es signa el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 

2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut 
cents quaranta mil euros 

€ ) repartits per les quatre anualitats; 2015,2016, 2017 i 2018.  

agost de 2015, es signa l’addenda al conveni esmentat en el qual es 
modifiquen el pacte primer i segon del conveni i s’estableix que l’aportació de 

€ ) i la nova distribució 

El 7 de juny de 2017, la Universitat de Girona presenta una sol·licitud demanant una 
addenda al Conveni de col·laboració pel Pla Estratègic de la Càtedra de Promoció de 
la Salut, per l’anualitat 2017 per  ampliar la dotació prevista per Dipsalut  en 

€) per poder donar  impuls  en termes d’innovació i 
avaluació que són accions relacionades amb el desenvolupament del Pla Estratègic.  

Dipsalut considera que per donar més impuls a temes d´innovació i avaluació, 
vinculats molts d’ells a la creació del futur observatori de salut pública i l’establiment 
dels indicadors, fruit de la recerca aplicada generada, en part a través de la Càtedra 
de Promoció de la Salut i en compliment del seu pla estratègic,  cal incrementar la 
dotació establerta en l’addenda al conveni de 4 d’agost de 2015, i per aquest motiu 

L'informe proposta emès per  la gerent de Dipsalut, el dia 9 de juny  de 2017, 
del text de l’addenda del conveni marc de col·laboració per tal 

dotació per fer front a les prestacions relacionades amb el 
desenvolupament del pla estratègic de la Càtedra de la Salut i a l’impuls de la 

Així mateix, proposa l’acord de concessió de la subvenció, que inclou l’import 
addicional esmentat anteriorment, de conformitat  amb l’article 17 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 



 

d’octubre,  de règim jurídic del sector públic,  que estableixen quin ha de ser el 
contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la concessió d’una subvenció.

El Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu pressupost 
per l’any 2017, on es preveien les subvencions nominatives  
Girona  Càtedra de Promoció de la Salut  i A la Universitat de Girona  Observatori de 
salut (Càtedra).  La Diputació de Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre 
de 2016, amb l’edicte d’aprovació definitiva emès el 22 de desembre de 2016 i  el va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 244, de 23 de desembre de 2016.
 
El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
el Pla Estratègic de subvencions, l’article 8 del qual preveu que l’Organisme atorgui 
subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 
fonts de finançament de les subvencions directes de caràcter nominatiu, entre les 
quals consta la subvenció  a la Universitat de Girona  per la Càtedra de Promoció de 
la Salut. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor Lluc Salellas i 
el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text de l’Addenda al Conveni de col·laboració, que figura en 
l’annex 1, entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona( Dip
la Salut 2015-2018 signat el 2 d’abril de 2015.
 
Segon. Concedir a la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, d’acord amb el punt 
2n de l’addenda, l’import addicional de cinquanta mil euros (
l’anualitat 2017 de la subvenció nominativa prevista al pressupost de Dipsalut 
d’enguany fent un total de cent trenta cinc mil euros ( 135.000,00 
amb l’aprovació de la modificació de crèdit de 31 de maig de 2017.
 
Tercer: Autoritzar i disposar la despesa addicional de cinquanta mil euros (50.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa  
de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut
d’acord amb l’aprovació de modificació de crèdit de 31 de maig de 2017
 
Quart. Es preveu la possibilitat que la Universitat pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució  de l’actuació 
subvencionada, abonant
seu cas, l’import que pugui r
febrer de 2018. 
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tubre,  de règim jurídic del sector públic,  que estableixen quin ha de ser el 
contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la concessió d’una subvenció.

El Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu pressupost 
017, on es preveien les subvencions nominatives  A la Universitat de 

Girona  Càtedra de Promoció de la Salut  i A la Universitat de Girona  Observatori de 
La Diputació de Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre 

edicte d’aprovació definitiva emès el 22 de desembre de 2016 i  el va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 244, de 23 de desembre de 2016.

El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
de subvencions, l’article 8 del qual preveu que l’Organisme atorgui 

subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 

nt de les subvencions directes de caràcter nominatiu, entre les 
quals consta la subvenció  a la Universitat de Girona  per la Càtedra de Promoció de 

el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor Lluc Salellas i 
avorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 

Aprovar el text de l’Addenda al Conveni de col·laboració, que figura en 
entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la 

Diputació de Girona( Dipsalut)  per al finançament del pla estratègic de la Càtedra de 
2018 signat el 2 d’abril de 2015. 

la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, d’acord amb el punt 
2n de l’addenda, l’import addicional de cinquanta mil euros ( 
l’anualitat 2017 de la subvenció nominativa prevista al pressupost de Dipsalut 
d’enguany fent un total de cent trenta cinc mil euros ( 135.000,00 
amb l’aprovació de la modificació de crèdit de 31 de maig de 2017. 

i disposar la despesa addicional de cinquanta mil euros (50.000,00 
àrrec a l’aplicació pressupostària nominativa  1/3110/45390 

Càtedra de Promoció de la Salut del pressupost ordinari d’enguany, 
amb l’aprovació de modificació de crèdit de 31 de maig de 2017

Es preveu la possibilitat que la Universitat pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 

03, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució  de l’actuació 
subvencionada, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En el 
seu cas, l’import que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 8 de 
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tubre,  de règim jurídic del sector públic,  que estableixen quin ha de ser el 
contingut mínim del conveni, acord o resolució per a la concessió d’una subvenció. 

El Consell Rector de Dipsalut, el 4 d’octubre de 2016 va aprovar el seu pressupost 
A la Universitat de 

Girona  Càtedra de Promoció de la Salut  i A la Universitat de Girona  Observatori de 
La Diputació de Girona  el va aprovar inicialment el 15 de novembre 

edicte d’aprovació definitiva emès el 22 de desembre de 2016 i  el va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 244, de 23 de desembre de 2016. 

El Consell Rector de Dipsalut, el 21 de febrer de 2017, en sessió 2017/03, va aprovar 
de subvencions, l’article 8 del qual preveu que l’Organisme atorgui 

subvencions de concessió directa quan estiguin consignades nominativament en el 
pressupost general. En l’article 13 del  capítol VII, es preveu els costos previsibles i 

nt de les subvencions directes de caràcter nominatiu, entre les 
quals consta la subvenció  a la Universitat de Girona  per la Càtedra de Promoció de 

el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del senyor Lluc Salellas i 

Aprovar el text de l’Addenda al Conveni de col·laboració, que figura en 
entre la Universitat de Girona i l’Organisme Autònom de salut pública de la 

per al finançament del pla estratègic de la Càtedra de 

la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, d’acord amb el punt 
 50.000,00 € ) per 

l’anualitat 2017 de la subvenció nominativa prevista al pressupost de Dipsalut 
d’enguany fent un total de cent trenta cinc mil euros ( 135.000,00 € ) i de conformitat 

 

i disposar la despesa addicional de cinquanta mil euros (50.000,00 
1/3110/45390 A la Universitat 

del pressupost ordinari d’enguany, 
amb l’aprovació de modificació de crèdit de 31 de maig de 2017.  

Es preveu la possibilitat que la Universitat pugui fer una primera justificació  de 
l’execució del projecte abans del 15 d’octubre de 2017. D’acord amb l’article 34.4 de 

03, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució  de l’actuació 

se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En el 
estar per justificar s’haurà de presentar abans del 8 de 



 

Cinquè. La subvenció addicional per aquesta anualitat s’entendrà acceptada per part 
de la Universitat de Girona amb la signatura d’aquesta addenda, d’acord amb l’article 
21.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona .
 
Sisè. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona.
 
ANNEX 1 
 
Addenda al conveni de col·laboració per al finançam ent del Pla Estratègic 2015
2018 Girona. Càtedra de Promoció de la Salut de la

Intervenen 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
endavant Dipsalut , amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu president, senyor 
Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que
de la Diputació el 15 de juliol de 2015 i l’acord de Consell Rector de 27 de gener de 
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra part, el Dr. Sergi Bonet Marull, Rector Magnífic de l
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el 
Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de 
Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat
s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats 
per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb 
seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17071 i NIF Q

Manifesten: 
 
Que Dipsalut i la Universitat de Girona van signar, en data 2 d’abril de 2015, un 
conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015
Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, que inclou les despeses corrents, 
d’internacionalització i de personal que es detallen a la sol·licitud presentada a 
Dipsalut en data 23 de gener de 2015 (RE 15/548), amb un pressupost de 340.000,00 
euros, per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 
Que els pactes primer i segon d’aquest conveni varen s
d’agost de 2015, amb la corresponent addenda al conveni, ampliant
pressupost total fins a 370.000,00 

Que un cop aprovat el pressupost de Dipsalut per l´exercici 2017, s´han es
diverses necessitats que no es podien atendre amb el pressupost previst.

Aquestes necessitats estaven motivades, entre altres, per l´impuls que es vol donar 
en temes d´innovació i avaluació, vinculats molts d´ells a la creació del futur 
observatori de Salut Pública i l´establiment dels indicadors, fruit de la recerca aplicada 
generada, en part a través de la Càtedra de Promoció de la Salut i en compliment 
també dels propis objectius fixats en el seu Pla Estratègic.

Vistos tots aquests antecedents, 
nominativa específica adreçada al projecte específic de l’Observatori de Salut Pública 
per a poder dotar la Càtedra de Salut Pública per l´impuls de temes d´innovació i 
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La subvenció addicional per aquesta anualitat s’entendrà acceptada per part 
de la Universitat de Girona amb la signatura d’aquesta addenda, d’acord amb l’article 

denança general de subvencions de la Diputació de Girona .

Notificar aquest acord a la Universitat de Girona. 

Addenda al conveni de col·laboració per al finançam ent del Pla Estratègic 2015
2018 Girona. Càtedra de Promoció de la Salut de la  Universitat de Girona

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

Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga la Presidència 
de la Diputació el 15 de juliol de 2015 i l’acord de Consell Rector de 27 de gener de 
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l’altra part, el Dr. Sergi Bonet Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona 

que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el 
Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de 
Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat
s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats 
per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb 
seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17071 i NIF Q-6750002 E.

Que Dipsalut i la Universitat de Girona van signar, en data 2 d’abril de 2015, un 
conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015
Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, que inclou les despeses corrents, 

cionalització i de personal que es detallen a la sol·licitud presentada a 
Dipsalut en data 23 de gener de 2015 (RE 15/548), amb un pressupost de 340.000,00 
euros, per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.  
Que els pactes primer i segon d’aquest conveni varen ser modificats, en data 4 
d’agost de 2015, amb la corresponent addenda al conveni, ampliant
pressupost total fins a 370.000,00 € per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

Que un cop aprovat el pressupost de Dipsalut per l´exercici 2017, s´han es
diverses necessitats que no es podien atendre amb el pressupost previst.

Aquestes necessitats estaven motivades, entre altres, per l´impuls que es vol donar 
en temes d´innovació i avaluació, vinculats molts d´ells a la creació del futur 

i de Salut Pública i l´establiment dels indicadors, fruit de la recerca aplicada 
generada, en part a través de la Càtedra de Promoció de la Salut i en compliment 
també dels propis objectius fixats en el seu Pla Estratègic. 

Vistos tots aquests antecedents, es va plantejar la baixa de l’aplicació pressupostària 
nominativa específica adreçada al projecte específic de l’Observatori de Salut Pública 
per a poder dotar la Càtedra de Salut Pública per l´impuls de temes d´innovació i 
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La subvenció addicional per aquesta anualitat s’entendrà acceptada per part 
de la Universitat de Girona amb la signatura d’aquesta addenda, d’acord amb l’article 

denança general de subvencions de la Diputació de Girona . 

Addenda al conveni de col·laboració per al finançam ent del Pla Estratègic 2015 -
Universitat de Girona  

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en 
, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu president, senyor 

li atorga la Presidència 
de la Diputació el 15 de juliol de 2015 i l’acord de Consell Rector de 27 de gener de 
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 

Universitat de Girona 
que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el 

Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de 
Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que 
s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats 
per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb 

6750002 E. 

Que Dipsalut i la Universitat de Girona van signar, en data 2 d’abril de 2015, un 
conveni de col·laboració per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018 de la 
Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, que inclou les despeses corrents, 

cionalització i de personal que es detallen a la sol·licitud presentada a 
Dipsalut en data 23 de gener de 2015 (RE 15/548), amb un pressupost de 340.000,00 

er modificats, en data 4 
d’agost de 2015, amb la corresponent addenda al conveni, ampliant-se l’import del 

€ per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 

Que un cop aprovat el pressupost de Dipsalut per l´exercici 2017, s´han esdevingut 
diverses necessitats que no es podien atendre amb el pressupost previst. 

Aquestes necessitats estaven motivades, entre altres, per l´impuls que es vol donar 
en temes d´innovació i avaluació, vinculats molts d´ells a la creació del futur 

i de Salut Pública i l´establiment dels indicadors, fruit de la recerca aplicada 
generada, en part a través de la Càtedra de Promoció de la Salut i en compliment 

es va plantejar la baixa de l’aplicació pressupostària 
nominativa específica adreçada al projecte específic de l’Observatori de Salut Pública 
per a poder dotar la Càtedra de Salut Pública per l´impuls de temes d´innovació i 



 

suport a la recerca de l´Organis
pública i es va tramitar el corresponent expedient de suplement de crèdit, que es va 
aprovar definitivament el dia 31 de maig de 2017.

En concret, aquest suplement de crèdit a la Càtedra es finança amb
prevista en el pressupost del 2017 d´una subvenció nominativa pel tema específic de 
l´Observatori, amb destinació Universitat de Girona (Càtedra), d’acord amb el detall 
següent: 
 

Aplicació 

Org. Prog. Econom.  

1 3110 45390 

Aplicació 

  Org.  Prog.  Econ. 

1 3110 45391 A la Universitat de Girona 

 

Per tot l’esmentat, es proposa una addenda al conveni per tal d’ampliar la dotació per 
fer front a prestacions relacionades amb el desenvolupament del pla estratègic de la 
Càtedra de la Salut i a l’impuls de la innovació i avaluació en Salu

En virtut de tot això, formalitzen aquesta addenda amb subjecció als següents,
 
Pactes: 
 
Primer.  Modificar el pacte primer del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançame
2015-2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat com segueix:
 

 “Primer.  Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Diputació de 
Girona estableixen un conveni de col·laboració per al finançament del Pla 
Estratègic 2015-2018, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i 
de personal i suport a la recerca
un pressupost total de 420.000,00 

 
Segon.  Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 
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suport a la recerca de l´Organisme i dels àmbits de promoció de la salut i de la salut 
pública i es va tramitar el corresponent expedient de suplement de crèdit, que es va 
aprovar definitivament el dia 31 de maig de 2017. 

En concret, aquest suplement de crèdit a la Càtedra es finança amb
prevista en el pressupost del 2017 d´una subvenció nominativa pel tema específic de 
l´Observatori, amb destinació Universitat de Girona (Càtedra), d’acord amb el detall 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Descripció 

  
 

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

 

FINANÇAMENT AMB BAIXA DE CRÈDIT 

Descripció 

A la Universitat de Girona – Observatori de salut (Càtedra

Per tot l’esmentat, es proposa una addenda al conveni per tal d’ampliar la dotació per 
fer front a prestacions relacionades amb el desenvolupament del pla estratègic de la 
Càtedra de la Salut i a l’impuls de la innovació i avaluació en Salut Pública.

En virtut de tot això, formalitzen aquesta addenda amb subjecció als següents,

Modificar el pacte primer del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 

2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat com segueix:

Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Diputació de 
Girona estableixen un conveni de col·laboració per al finançament del Pla 

2018, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i 
de personal i suport a la recerca que es detallen en les sol·licituds, que tenen 
un pressupost total de 420.000,00 € per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
Universitat de Girona, en data 2 d’abril de 2015, per al finançament del Pla Estratègic 
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me i dels àmbits de promoció de la salut i de la salut 
pública i es va tramitar el corresponent expedient de suplement de crèdit, que es va 

En concret, aquest suplement de crèdit a la Càtedra es finança amb la dotació 
prevista en el pressupost del 2017 d´una subvenció nominativa pel tema específic de 
l´Observatori, amb destinació Universitat de Girona (Càtedra), d’acord amb el detall 

Import 

  
Càtedra de Promoció de 

50.000,00 € 

Import 

  

Observatori de salut (Càtedra) 50.000,00 € 

Per tot l’esmentat, es proposa una addenda al conveni per tal d’ampliar la dotació per 
fer front a prestacions relacionades amb el desenvolupament del pla estratègic de la 

t Pública. 

En virtut de tot això, formalitzen aquesta addenda amb subjecció als següents, 

Modificar el pacte primer del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
nt del Pla Estratègic 

2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat com segueix: 

Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Diputació de 
Girona estableixen un conveni de col·laboració per al finançament del Pla 

2018, que inclou les despeses corrents, d’internacionalització i 
que es detallen en les sol·licituds, que tenen 
€ per als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.  

Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
2015, per al finançament del Pla Estratègic 



 

2015-2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat 
 

«Segon.  Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Càtedra 
de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona perquè pugui acomplir els 
objectius del Conveni mitjançant l’aportació econòmica de 
euros (420.000  €). Aquesta quantitat es far
 

Anualitat Import atorgat

2015 95.000

2016 105.000

2017 135.000,00

2018 85.000

Total 

* Imports expressats en euros.»

Tercer.  Modificar el pacte sisè del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
Universitat de Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015
de Promoció de la Salut de la UdG, el dia 2 d’abril  de 2015, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost

«Sisè.  S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en 
la quantia atorgada. D’altra banda, es redui
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar co
dia 8 de febrer de 2016, la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de 
justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2017, la subvenció corresponent a 
l’anualitat 2017 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2018 i la 
subvenció corresponent a l’anualitat 2018 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 
de febrer de 2019. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre 
que no es sobrefinanci l’actuació.

Es preveu la possibilitat que la Universitat pugui fer una
l’execució del projecte en cada anualitat. Per l’anualitat 2017 podrà fer una 
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2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat com segueix:

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Càtedra 
de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona perquè pugui acomplir els 
objectius del Conveni mitjançant l’aportació econòmica de quatre

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

Import atorgat  Pressupost 
anual 

% pressupost 
anual 

95.000 95.000 100,00 % 

105.000 105.000 100,00 % 

135.000,00 135.000,00 100,00 % 

85.000 85.000 100,00 % 

  100,00 % 

* Imports expressats en euros.» 

Modificar el pacte sisè del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
e Girona per al finançament del Pla Estratègic 2015-2018 de la Càtedra 

de Promoció de la Salut de la UdG, el dia 2 d’abril  de 2015, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 
Dipsalut del dia 4 d’agost de 2015, que quedarà redactat com segueix:

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en 
la quantia atorgada. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció 
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. 

La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar co
dia 8 de febrer de 2016, la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de 
justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2017, la subvenció corresponent a 
l’anualitat 2017 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2018 i la 
subvenció corresponent a l’anualitat 2018 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 
de febrer de 2019. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre 
que no es sobrefinanci l’actuació. 

Es preveu la possibilitat que la Universitat pugui fer una justificació parcial de 
l’execució del projecte en cada anualitat. Per l’anualitat 2017 podrà fer una 
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2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 

com segueix: 

Dipsalut es compromet a col·laborar econòmicament amb la Càtedra 
de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona perquè pugui acomplir els 

quatre-cents vint mil 
à efectiva de la manera següent: 

% pressupost Data màxima 
de justificació 

8 febrer de 2016 

8 de febrer de 
2017 

8 de febrer de 
2018 

8 de febrer de 
2019 

 

Modificar el pacte sisè del conveni de col·laboració signat entre Dipsalut i la 
2018 de la Càtedra 

de Promoció de la Salut de la UdG, el dia 2 d’abril  de 2015, segons la redacció 
resultant de la corresponent addenda aprovada per acord del Consell Rector de 

de 2015, que quedarà redactat com segueix: 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en 

rà proporcionalment la subvenció 
concedida en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  

La subvenció corresponent a l’anualitat 2015 s’haurà de justificar com a màxim el 
dia 8 de febrer de 2016, la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 s’haurà de 
justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2017, la subvenció corresponent a 
l’anualitat 2017 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 de febrer de 2018 i la 
subvenció corresponent a l’anualitat 2018 s’haurà de justificar com a màxim el dia 8 
de febrer de 2019. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes sempre 

justificació parcial de 
l’execució del projecte en cada anualitat. Per l’anualitat 2017 podrà fer una 



 

justificació abans del 15 d’octubre de 2017. Per l’anualitat 2018 podrà fer una 
justificació abans del 15 d’octubre de 2018. D’acord amb l’article 34.4 d
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de l’actuació 
subvencionada, abonant
el seu cas, l’import que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 8 
de febrer de 2018 i abans del 8 de febrer de 2019 respectivament.
 
No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
l’anul·lació d’ofici de les aportac
o si s’escau la revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de 
subvencions.» 
 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquesta addenda en els llocs i 
les dates que s’assenyalen.
 
12. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
No n’hi ha cap. 
 
13. Precs i preguntes  
 
No hi ha més intervencions.
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
El president p.d.  
Josep M. Corominas i Barnadas
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justificació abans del 15 d’octubre de 2017. Per l’anualitat 2018 podrà fer una 
justificació abans del 15 d’octubre de 2018. D’acord amb l’article 34.4 d
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de l’actuació 
subvencionada, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En 

rt que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 8 
de febrer de 2018 i abans del 8 de febrer de 2019 respectivament.

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

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquesta addenda en els llocs i 
alen. 

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

 

No hi ha més intervencions. 

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

El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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justificació abans del 15 d’octubre de 2017. Per l’anualitat 2018 podrà fer una 
justificació abans del 15 d’octubre de 2018. D’acord amb l’article 34.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es podran realitzar 
pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de l’actuació 

se la quantitat equivalent a la justificació presentada. En 
rt que pugui restar per justificar s’haurà de presentar abans del 8 

de febrer de 2018 i abans del 8 de febrer de 2019 respectivament. 

No justificar la inversió dins el termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
ions pendents i l’inici del procediment de minoració 

o si s’escau la revocació de la subvenció d’acord amb l’Ordenança general de 

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, aquesta addenda en els llocs i 

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

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

Jordi Batllori i Nouvilas  


