
 

Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2017_2386_A0101
 
Acta de la reunió ordinària
2017. Girona. Membres
 
Núm. sessió:  2017/13
Caràcter:  Ordinària
Data: 24 d’octubre
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 Ar
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Albert Piñeira i Brosel
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 el senyor David Álvarez i Carreño, cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Han excusat la seva absència els vocals senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert 
Gómez i Casas i senyora Gi
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ordinària  del Consell Rector de Dipsalut del 
Membres  del Consell Rector.  

3 
rdinària 

’octubre de 2017 
12:00 a les 13:40 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 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Piñeira i Brosel 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

Batllori i Nouvilas 

Núria Josa i Arbonés 

sa Villar i Roda 

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

Han excusat la seva absència els vocals senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert 
Gómez i Casas i senyora Gisela Saladich i Parés. 
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Rector de Dipsalut del 24 d’octubre de 

convidat el senyor David Álvarez i Carreño, cap de l’Àrea de Gestió 

Han excusat la seva absència els vocals senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert 



 

 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/12, del dia 

26 de setembre de 2017, ordinària
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Pr
 

5. Exp. 1_2017_2382_D0301 
d’oportunitats entre homes i dones de Dipsalut

 
6. Exp. 3_2017 _1786 _D0506E02 

contractacte del servei local de teleassistència domiciliàr
Girona 

 
7. Exp. 3_2015_2185_X0203E01 

pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 
concurrència per al Projecte Juguem? 2016 

 
8. Altres assumptes arribats amb posteriori

 
9. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/12, del 

dia 26 de setembre de 2017, ordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
2017/12, del dia 26 d
assistents. 
 
2. Informació de la Presidència

 
3. Informació de la Gerència

 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/12, del dia 
26 de setembre de 2017, ordinària 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  

Exp. 1_2017_2382_D0301 – Proposta d’aprovació del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de Dipsalut 

Exp. 3_2017 _1786 _D0506E02 – Proposta d’aprovació de l’adjudicació del 
contractacte del servei local de teleassistència domiciliària a la demarcació de 

Exp. 3_2015_2185_X0203E01 – Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 
concurrència per al Projecte Juguem? 2016  

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/12, del 
dia 26 de setembre de 2017, ordinària  

, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de setembre de 2017, que ha estat lliurat prèviament als 

Informació de la Presidència  

Informació de la Gerència  

Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/12, del dia 

Proposta d’aprovació del Pla d’igualtat 

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del 
ia a la demarcació de 

Proposta de modificació de l’aplicació 
pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 

tat a la tramesa de la convocatòria 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2017/12, del 

ordinària anterior, número 
que ha estat lliurat prèviament als 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

495 14/09/2017 Subvencions 2016_2339 
Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per al 
finançament de les despeses del projecte “Enfortiment i sensibilització en pau, gènere
comarques gironines” SAE 2016/53. Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat. Girona.

496 14/09/2017 Subvencions 2016_2427 
Decret de Convalidació de la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Progr
(Habilitats parentals)” (SAE 2016/60). Figueres. Ajuntament de Figueres.

497 14/09/2017 Contractació 2016_2454 
Decret d’adjudicació del contracte dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables de l

498 14/09/2017 Intervenció 2017_1157 Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC 2/2017. (LE 2017/58). Dipsalut.

499 14/09/2017 Subvencions 2017_1736 
Decret de desestimació de la sol·licitud de subvenció 
les despeses del projecte “Trobada europea de joves sords” (SAE 2017/45). Agrupació de les persones 
sordes de la Garrotxa

500 14/09/2017 Subvencions 2017_1892 
Decret per la concessió de subvenció exclosa 
que permet el control de mosquits en els arrossars de la demarcació de Girona, anualitat 2017 (SAE 
2017/57) Mancomunitat intermun. Vol. Servei control de mosquits Badia de Roses i Baix Ter.

501 18/09/2017 Subvencions 2017_1690 

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte “Enfortiment de la cooperació gironina des de l’apoderament de les entitats i ens locals, la 
sensibilització de
Recursos per a la Pau i la Solidaritat per un import de dotze mil euros (12.000,00

502 19/09/2017 Règim intern 2017_0446 
Decret d’aprovació de gratificacions ext
V

503 19/09/2017 Contractació 2017_2091 
Decret contractació menor servei assessorament socorrisme aquàtic accions del projecte avaluació 
qualitativa de la llauna rescat. 

504 20/09/2017 Règim intern 2017_2185 Decret de contractació laboral temporal d’una tècnica mitjana. Girona. O

505 25/09/2017 Subvencions 2016_1433 

Decret de modificació de la subvenció als ajuntaments
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA 2016/2). Acceptar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluit
contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de vuit
(805,48 
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Resum  

Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per al 
finançament de les despeses del projecte “Enfortiment i sensibilització en pau, gènere
comarques gironines” SAE 2016/53. Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat. Girona.

Decret de Convalidació de la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Progr
(Habilitats parentals)” (SAE 2016/60). Figueres. Ajuntament de Figueres.

Decret d’adjudicació del contracte dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona 

Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC 2/2017. (LE 2017/58). Dipsalut.

Decret de desestimació de la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de 
les despeses del projecte “Trobada europea de joves sords” (SAE 2017/45). Agrupació de les persones 
sordes de la Garrotxa 
Decret per la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per la compra de l’ingredient actiu 
que permet el control de mosquits en els arrossars de la demarcació de Girona, anualitat 2017 (SAE 
2017/57) Mancomunitat intermun. Vol. Servei control de mosquits Badia de Roses i Baix Ter.
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte “Enfortiment de la cooperació gironina des de l’apoderament de les entitats i ens locals, la 
sensibilització de la ciutadania i el treball educatiu del territori” anualitat 2017 (SAE 2017/43). Centre de 
Recursos per a la Pau i la Solidaritat per un import de dotze mil euros (12.000,00
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al segon trimestre de 2017. Girona. 
VG,M. 
Decret contractació menor servei assessorament socorrisme aquàtic accions del projecte avaluació 
qualitativa de la llauna rescat. CPM 2017/46. Bartomeu Casellas Nogué

Decret de contractació laboral temporal d’una tècnica mitjana. Girona. O

Decret de modificació de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA 2016/2). Acceptar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluit
contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de vuit-cents cinc euros amb quaran
(805,48 €) 
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Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de l’import de la subvenció per al 
finançament de les despeses del projecte “Enfortiment i sensibilització en pau, gènere i drets humans a les 
comarques gironines” SAE 2016/53. Associació Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat. Girona. 

Decret de Convalidació de la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Programa Protego 
(Habilitats parentals)” (SAE 2016/60). Figueres. Ajuntament de Figueres. 

Decret d’adjudicació del contracte dels serveis de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes 

Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC 2/2017. (LE 2017/58). Dipsalut. 

exclosa de concurrència pública pel finançament de 
les despeses del projecte “Trobada europea de joves sords” (SAE 2017/45). Agrupació de les persones 

de concurrència pública per la compra de l’ingredient actiu 
que permet el control de mosquits en els arrossars de la demarcació de Girona, anualitat 2017 (SAE 
2017/57) Mancomunitat intermun. Vol. Servei control de mosquits Badia de Roses i Baix Ter. 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte “Enfortiment de la cooperació gironina des de l’apoderament de les entitats i ens locals, la 

la ciutadania i el treball educatiu del territori” anualitat 2017 (SAE 2017/43). Centre de 
Recursos per a la Pau i la Solidaritat per un import de dotze mil euros (12.000,00€) 

raordinàries corresponents al segon trimestre de 2017. Girona. 

Decret contractació menor servei assessorament socorrisme aquàtic accions del projecte avaluació 
CPM 2017/46. Bartomeu Casellas Nogué 

Decret de contractació laboral temporal d’una tècnica mitjana. Girona. O,M. 

de la demarcació de Girona per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA 2016/2). Acceptar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluiten 

cents cinc euros amb quaranta-vuit cèntims 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

506 25/09/2017 Subvencions 2016_1462 

Decret de modificació de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social 
l’Ajuntament de Llagostera I Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluiten contra la 
pobresa i l’exclusió social, per un import de cinc mil euros (5.000,00 

507 25/09/2017 Règim intern 2017_2179 Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. T

508 26/09/2017 Subvencions 2016_1784 

Decret de modificació del suport econòmic per a actuacions per a la lluita i control 
urbanes ( Pt10 2016/15). La Pera Ajuntament de la Pera. Modificar l’import de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de la Pera, amb NIF P1713800I, en el marc de la convocatòria de subvencions per actuacions 
per a la lluita i control de 
import de nou
€),

509 26/09/2017 Gerència 2017_2329 
Decret d’acceptació de la subv
Generalitat de Catalunya.

510 28/09/2017 Subvencions 2016_1446 

Decret acceptació al·legacions de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social 
ASA 201
subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de nou
900,00 

511 28/09/2017 Subvencions 2017_1063 

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte de caracterització genòmica de les poblacions de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès de la 
Fundació Moret i Margui per a la memòria 
memòria de la población per un import cinc mil euros (5.000,00 

512 28/09/2017 Subvencions 2017_1368 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a p
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/7. Cornellà del Terri. Ajuntament de Cornellà del Terri. per fer 
reformes a la instal·lació d'ACS del Camp de futbol 
la legionel·la i compli
seixantaquatre cèntims (6.003,64 

513 28/09/2017 Subvencions 2017_2164 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals 
municipal, vestidors del camp de futbol i vestidors del pavelló, per un import de cinc mil noranta
amb dos cèntims (5.097,02 
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Resum  

Decret de modificació de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA 2016/11). Acceptar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Llagostera I Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluiten contra la 
pobresa i l’exclusió social, per un import de cinc mil euros (5.000,00 €)

Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. T

Decret de modificació del suport econòmic per a actuacions per a la lluita i control 
urbanes ( Pt10 2016/15). La Pera Ajuntament de la Pera. Modificar l’import de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de la Pera, amb NIF P1713800I, en el marc de la convocatòria de subvencions per actuacions 
per a la lluita i control de plagues urbanes, per a l’actuació “Insectes i Mosquit Tigre”, i minorar
import de nou-cents euros (900,00 €) a un import de set-cents setantasis euros amb tretze cèntims ( 776,13 
€), 

Decret d’acceptació de la subvenció dins del PECT. Girona. Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 

Decret acceptació al·legacions de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social 
ASA 2016/4 .Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Alp i Concedir l’import íntegre de la 
subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de nou
900,00 €) 

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte de caracterització genòmica de les poblacions de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès de la 
Fundació Moret i Margui per a la memòria de la població. SAE 2017/29. Fundació Moret i Margui per a la 
memòria de la población per un import cinc mil euros (5.000,00 €) 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a p
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/7. Cornellà del Terri. Ajuntament de Cornellà del Terri. per fer 
reformes a la instal·lació d'ACS del Camp de futbol - Sala fitness per tal de reduir el risc de transimissió de 
la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA, per un import de sis mil tres euros amb 
seixantaquatre cèntims (6.003,64 €) 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar un sistema de telecontrol als vestidors de la piscina 
municipal, vestidors del camp de futbol i vestidors del pavelló, per un import de cinc mil noranta
amb dos cèntims (5.097,02 €). SAT 2017/19. Navata. Ajuntament de Navata.
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Decret de modificació de la subvenció als ajuntaments de la demarcació de Girona per a projectes que 
(ASA 2016/11). Acceptar les al·legacions presentades per 

l’Ajuntament de Llagostera I Concedir l’import íntegre de la subvenció per a projectes que lluiten contra la 
€) 

Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei. Girona. TMX. 

Decret de modificació del suport econòmic per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes ( Pt10 2016/15). La Pera Ajuntament de la Pera. Modificar l’import de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de la Pera, amb NIF P1713800I, en el marc de la convocatòria de subvencions per actuacions 

plagues urbanes, per a l’actuació “Insectes i Mosquit Tigre”, i minorar-la d’un 
cents setantasis euros amb tretze cèntims ( 776,13 

enció dins del PECT. Girona. Direcció General d’Administració Local de la 

Decret acceptació al·legacions de la subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i exclusió social 
6/4 .Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Alp i Concedir l’import íntegre de la 

subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de nou-cents euros ( 

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte de caracterització genòmica de les poblacions de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès de la 

de la població. SAE 2017/29. Fundació Moret i Margui per a la 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/7. Cornellà del Terri. Ajuntament de Cornellà del Terri. per fer 

Sala fitness per tal de reduir el risc de transimissió de 
els mínims per passar una ECA, per un import de sis mil tres euros amb 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
de protecció de la salut per instal·lar un sistema de telecontrol als vestidors de la piscina 

municipal, vestidors del camp de futbol i vestidors del pavelló, per un import de cinc mil noranta-set euros 
untament de Navata. 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

514 28/09/2017 Subvencions 2017_2211 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar dos
controlar la salubritat de l'aigua de la piscina, per un import de quatre mil quatre
vuitanta

515 29/09/2017 Tresoreria 2017_2149 Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Palamós.

516 29/09/2017 Tresoreria 2017_2150 Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’El Port de la Selva.

517 29/09/2017 Contractació 2017_2296 Decret contracte menor de serveis de posada a disposició d’un/a auxiliar administratiu/iva d’Acció Social. 
CPM 2017/50. Adecco TT SA

518 29/09/2017 Tresoreria 2017_2323 Compensació de crèdits i deutes Ajuntament d’Arbúcies. Dipsalut. Girona. LE 2

519 02/10/2017 Subvencions 2015_2179 

Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció 
exclosa de concurrència per a la realització de millores integrals a la xarxa d’aigua sanitària al pave
poliesportiu del municipi de Torroella de Montgrí per a reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la 
(SAE 2015/41). Torroella de Montgrí. Ajuntament de Torroella de Montgrí.

520 02/10/2017 Subvencions 2017_2073 

Decret de concessió de la sub
municipals de protecció de la salut per un import de sis mil vuit
cèntims (6.899.80 
Futbol del Morrot per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la. SAT 2017/16. Olot. Ajuntament 
d’Olot.

521 02/10/2017 Tresoreria 2017_2152 Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Quart.

522 02/10/2017 Tresoreria 2017_2153 Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’Ullastret.

523 02/10/2017 Règim intern 2017_2158 
Decret de nomenament d’una funcionària interina per substitució de la tècnica d’Acció Social. Girona. 
Est

524 02/10/2017 Subvencions 2017_2192 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/20. Anglès. Ajuntament d’Anglès per un import d
euros (20.000,00 
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Resum  

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar dosificadors de pH automàtics a la piscina municipal per 
controlar la salubritat de l'aigua de la piscina, per un import de quatre mil quatre
vuitanta-tres cèntims (4.436,83 €). SAT 2017/21. Gombrèn. Ajuntament de Gombrèn.

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Palamós.

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’El Port de la Selva.

Decret contracte menor de serveis de posada a disposició d’un/a auxiliar administratiu/iva d’Acció Social. 
CPM 2017/50. Adecco TT SA 

Compensació de crèdits i deutes Ajuntament d’Arbúcies. Dipsalut. Girona. LE 2

Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció 
exclosa de concurrència per a la realització de millores integrals a la xarxa d’aigua sanitària al pave
poliesportiu del municipi de Torroella de Montgrí per a reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la 
(SAE 2015/41). Torroella de Montgrí. Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per un import de sis mil vuit-cents noranta
cèntims (6.899.80 €), per a la realització de reformes a la xarxa d'aigua sanit
Futbol del Morrot per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la. SAT 2017/16. Olot. Ajuntament 
d’Olot. 

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Quart.

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’Ullastret.

Decret de nomenament d’una funcionària interina per substitució de la tècnica d’Acció Social. Girona. 
Esteva de Anzizu, Elisabet. 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/20. Anglès. Ajuntament d’Anglès per un import d
euros (20.000,00 €) 
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Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
ificadors de pH automàtics a la piscina municipal per 

controlar la salubritat de l'aigua de la piscina, per un import de quatre mil quatre-cents trenta-sis euros amb 
èn. Ajuntament de Gombrèn. 

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Palamós. 

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’El Port de la Selva. 

Decret contracte menor de serveis de posada a disposició d’un/a auxiliar administratiu/iva d’Acció Social. 

Compensació de crèdits i deutes Ajuntament d’Arbúcies. Dipsalut. Girona. LE 2017/44. 

Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció 
exclosa de concurrència per a la realització de millores integrals a la xarxa d’aigua sanitària al pavelló 
poliesportiu del municipi de Torroella de Montgrí per a reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la 
(SAE 2015/41). Torroella de Montgrí. Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

venció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
cents noranta-nou euros amb vuitanta 

€), per a la realització de reformes a la xarxa d'aigua sanitària dels vestidors del Camp de 
Futbol del Morrot per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la. SAT 2017/16. Olot. Ajuntament 

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament de Quart. 

Compensació de crèdits i deutes LE 2017/44. Girona. Ajuntament d’Ullastret. 

Decret de nomenament d’una funcionària interina per substitució de la tècnica d’Acció Social. Girona. 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/20. Anglès. Ajuntament d’Anglès per un import de vint mil 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

525 02/10/2017 Règim intern 2017_2271 
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
extracurriculars. Girona. Universitat de

526 02/10/2017 Règim intern 2017_2272 
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
extracurriculars. Girona. Universitat de Girona / C

527 02/10/2017 Règim intern 2017_2328 Decret relatiu a l’acumulació de funcions de fiscalització i comptabilitat. Girona. H

528 02/10/2017 Règim intern 2017_2355 
Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la convocatòria
Personal de Dipsalut.

529 05/10/2017 Tresoreria 2016_0353 Devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Vilamacolum.

530 05/10/2017 Règim intern 2017_0708 
Decret d’aprovació de gratificacions extra
Fernàndez Garcia, Toni.

531 05/10/2017 Subvencions 2017_2086 
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte “Teleassistència”. S

532 05/10/2017 Contractació 2017_2156 
Decret contracte menor servei espectacles de teatre per treballar les habilitats per a la vida als centres 
educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de D
Quintana Tarres i Musics de

533 05/10/2017 Contractació 2017_2163 
Decret contractació menor servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa 
“Salut i Crisi” (Pm10), del catàleg de

534 05/10/2017 Contractació 2017_2165 
Decret contractació menor servei monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de Nitrats instal·lada a 
Borrassà. CPM 2017/49. Institut Català de Recerca de l’Aigua.

535 06/10/2017 Subvencions 2016_1677 
Revocar la subvenció concedida a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, amb NIF P6712107I, pel 
finançament del projecte de taller d’estudi assistit, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencio

536 06/10/2017 AGAiE 2017_0227 
Decret de sol·licitud d’alta de certificats digitals. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC).

10_2017_

Resum  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
extracurriculars. Girona. Universitat de Girona / PR,E. 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
extracurriculars. Girona. Universitat de Girona / CF,A. 

Decret relatiu a l’acumulació de funcions de fiscalització i comptabilitat. Girona. H

Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la convocatòria
Personal de Dipsalut. 

Devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Vilamacolum.

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents als mesos de juliol i agost. Girona. 
Fernàndez Garcia, Toni. 
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
projecte “Teleassistència”. SAE 2017/62. Girona. Ajuntament de Girona.

Decret contracte menor servei espectacles de teatre per treballar les habilitats per a la vida als centres 
educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de D
Quintana Tarres i Musics de Girona SCCL 

Decret contractació menor servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa 
“Salut i Crisi” (Pm10), del catàleg de serveis de Dipsalut. CPM_C 2017/48. AREAQ, SL

Decret contractació menor servei monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de Nitrats instal·lada a 
Borrassà. CPM 2017/49. Institut Català de Recerca de l’Aigua. 

Revocar la subvenció concedida a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, amb NIF P6712107I, pel 
finançament del projecte de taller d’estudi assistit, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.

Decret de sol·licitud d’alta de certificats digitals. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
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Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 

Decret relatiu a l’acumulació de funcions de fiscalització i comptabilitat. Girona. HDG. 

Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la convocatòria de diverses vagues generals. Girona. 

Devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Vilamacolum. 

ordinàries corresponents als mesos de juliol i agost. Girona. 

Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública pel finançament de les despeses del 
AE 2017/62. Girona. Ajuntament de Girona. 

Decret contracte menor servei espectacles de teatre per treballar les habilitats per a la vida als centres 
educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de Dipsalut. CPM_C 2017/47. Albert 

Decret contractació menor servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa 
serveis de Dipsalut. CPM_C 2017/48. AREAQ, SL 

Decret contractació menor servei monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de Nitrats instal·lada a 

Revocar la subvenció concedida a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, amb NIF P6712107I, pel 
finançament del projecte de taller d’estudi assistit, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 

ns de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida. 

Decret de sol·licitud d’alta de certificats digitals. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

537 09/10/2017 Subvencions 2016_1937 

Decret de modificació de l’import de subvenció als ajuntaments per a les actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona. PT10 2016/78 . Vilafa
Modificar l’import de la subvenció per l’actuació Insectes, mosquit tigre, rosegadors, a l’Ajuntament de 
Vilafant, amb NIF P1723500C, i minorar
quaranta
(3.939,42

538 09/10/2017 Subvencions 2017_1176 
Decret modificació de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió de Girona per 
les despeses d’inversió en e

539 09/10/2017 Subvencions 2017_1217 
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equip
de Pardines.

540 09/10/2017 Subvencions 2017_2258 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. 
contaminació de terbolesa al dipòsit de ZS Talltorta per proposar possibles actuacions de millora, seguiment 
i control d'aquest paràmetre a l'aigua de consum humà, per un import de dos
euros i seixanta

541 09/10/2017 Subvencions 2017_2337 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per refor
de transmissió de la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA, per un import de quatre mil 
quaranta
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

542 09/10/2017 Subvencions 2017_2343 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar un sistema d'autoanalitzador
dipòsit de capçalera de la ZS La Vajol per tal de reduir el risc en les aigües de consum humà, per un import 
de catorze mil cinc
Ajuntamen

543 09/10/2017 Tresoreria 2017_2344 Decret de devolució d'ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Pau.

544 09/10/2017 Tresoreria 2017_2345 Decret d’aprovació de devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de 

10_2017_

Resum  

Decret de modificació de l’import de subvenció als ajuntaments per a les actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona. PT10 2016/78 . Vilafa
Modificar l’import de la subvenció per l’actuació Insectes, mosquit tigre, rosegadors, a l’Ajuntament de 
Vilafant, amb NIF P1723500C, i minorar-la d’un import de tres mil nou
quaranta-nou cèntims (3.947,49€) a tres mil nou-cents trenta-nou euros amb quaranta
(3.939,42€) 

Decret modificació de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió de Girona per 
les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals (SACI 2017/ 42). Biure. Ajuntament de Biure.

Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals (SACI 2017/59). Pardines. Ajuntament 
de Pardines. 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT 2017/22. Bolvir. Ajuntament de Bolvir. per realitzar l'estudi de la 
contaminació de terbolesa al dipòsit de ZS Talltorta per proposar possibles actuacions de millora, seguiment 
i control d'aquest paràmetre a l'aigua de consum humà, per un import de dos
euros i seixanta-quatre cèntims (2.381,64 €) 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per reformes a la piscina municipal amb jacuzzi per tal de reduir el risc 
de transmissió de la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA, per un import de quatre mil 
quaranta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (4.042,64 €). SAT 2017/23. Sant Hilari Sac
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar un sistema d'autoanalitzador
dipòsit de capçalera de la ZS La Vajol per tal de reduir el risc en les aigües de consum humà, per un import 
de catorze mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (14.558,38 
Ajuntament de La Vajol. 

Decret de devolució d'ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Pau.

Decret d’aprovació de devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de 
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Decret de modificació de l’import de subvenció als ajuntaments per a les actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona. PT10 2016/78 . Vilafant . Ajuntament de Vilafant. 
Modificar l’import de la subvenció per l’actuació Insectes, mosquit tigre, rosegadors, a l’Ajuntament de 

la d’un import de tres mil nou-cents quaranta-set euros amb 
nou euros amb quaranta-dos cèntims 

Decret modificació de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcadió de Girona per 
quipaments dels consultoris locals (SACI 2017/ 42). Biure. Ajuntament de Biure. 

Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
aments dels consultoris locals (SACI 2017/59). Pardines. Ajuntament 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
SAT 2017/22. Bolvir. Ajuntament de Bolvir. per realitzar l'estudi de la 

contaminació de terbolesa al dipòsit de ZS Talltorta per proposar possibles actuacions de millora, seguiment 
i control d'aquest paràmetre a l'aigua de consum humà, per un import de dos mil tres-cents vuitanta-un 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
mes a la piscina municipal amb jacuzzi per tal de reduir el risc 

de transmissió de la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA, per un import de quatre mil 
€). SAT 2017/23. Sant Hilari Sacalm. 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per instal·lar un sistema d'autoanalitzador i de telecontrol de clor al 
dipòsit de capçalera de la ZS La Vajol per tal de reduir el risc en les aigües de consum humà, per un import 

vuit cèntims (14.558,38 €). SAT 2017/25. La Vajol. 

Decret de devolució d'ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Pau. 

Decret d’aprovació de devolució d’ingressos indeguts LE 2017/43. Girona. Ajuntament de Porqueres. 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

545 09/10/2017 Subvencions 2017_2346 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per reformes estructurals a
municipal per realitzar reformes a l'escola Torres Jonama, Llar d'Infants, Pavelló Poliesportiu i Camp de 
futbol per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de catorze mil dos
sis euros amb dos cèntims (14.226,02 

546 09/10/2017 Tresoreria 2017_2347 Decret de devolució d’ingressos i compensació. Girona. Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

547 09/10/2017 Subvencions 2017_2352 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per realitzar reformes a la instal·lació d'aigua calenta sanitària del 
pavelló per tal de reduir el risc de tra
amb vint cèntims (821,20 
Abadesses.

548 09/10/2017 Subvencions 2017_2353 

Decret de concessió de la subvenció pel finançamen
municipals de protecció de la salut per substituir un acumulador de l'ACS de les dutxes dels vestuaris del 
gimnàs de l'escola Joaquim Cusí per reduir el risc de legionel·losi, per un import de tres mil set
euros amb setanta

549 11/10/2017 Subvencions 2017_1200 
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les desp
Ajuntament de Sant Climent Sescebes.

550 11/10/2017 Subvencions 2017_1206 
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarc
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. (SACI 2017/ 55) . Albanyà. Ajuntament 
d’Albanyà.

551 16/10/2017 Subvencions 2015_2171 

Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de conce
exclosa de concurrència per realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta i Sanitària ACS del 
Pavelló Poliesportiu
de Bescanó per reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la. SAE 2015/39. Bescanó. Ajuntament 
de

552 16/10/2017 Règim intern 2017_0205 
Decret d’autorització de pagament d’imports corresponents a matrícules al Màster en Promoció de la Salut 
de diversos empleats. Girona. Universitat de Girona.

553 16/10/2017 Contractació 2017_1837 
Decret de 
consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la informació,
focalitzada en programari lliure

10_2017_

Resum  

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per reformes estructurals a les instal·lacions del camp de futbol i pavelló 
municipal per realitzar reformes a l'escola Torres Jonama, Llar d'Infants, Pavelló Poliesportiu i Camp de 
futbol per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de catorze mil dos
sis euros amb dos cèntims (14.226,02 €). SAT 2017/26. Mont-ras. Ajuntament de Mont
Decret de devolució d’ingressos i compensació. Girona. Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per realitzar reformes a la instal·lació d'aigua calenta sanitària del 
pavelló per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de vuit
amb vint cèntims (821,20 €). SAT 2017/28. Sant Joan de les Abadesses. Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per substituir un acumulador de l'ACS de les dutxes dels vestuaris del 
gimnàs de l'escola Joaquim Cusí per reduir el risc de legionel·losi, per un import de tres mil set
euros amb setanta-dos cèntims (3.704,72 €). SAT 2017/29. Figueres. Ajuntament de Figueres.
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals (SACI 2017/53). Sant Climent Sescebes. 
Ajuntament de Sant Climent Sescebes. 
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarc
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. (SACI 2017/ 55) . Albanyà. Ajuntament 
d’Albanyà. 
Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de conce
exclosa de concurrència per realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta i Sanitària ACS del 
Pavelló Poliesportiu 
de Bescanó per reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la. SAE 2015/39. Bescanó. Ajuntament 
de Bescanó. 
Decret d’autorització de pagament d’imports corresponents a matrícules al Màster en Promoció de la Salut 
de diversos empleats. Girona. Universitat de Girona. 

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de 
consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la informació,
focalitzada en programari lliure 

10_2017_2386_A0101 – Pàg.  8 

Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
les instal·lacions del camp de futbol i pavelló 

municipal per realitzar reformes a l'escola Torres Jonama, Llar d'Infants, Pavelló Poliesportiu i Camp de 
futbol per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de catorze mil dos-cents vint-i-

ras. Ajuntament de Mont-ras. 
Decret de devolució d’ingressos i compensació. Girona. Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per realitzar reformes a la instal·lació d'aigua calenta sanitària del 

egionel·la, per un import de vuit-cents vint-i-un euros 
€). SAT 2017/28. Sant Joan de les Abadesses. Ajuntament de Sant Joan de les 

t de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut per substituir un acumulador de l'ACS de les dutxes dels vestuaris del 
gimnàs de l'escola Joaquim Cusí per reduir el risc de legionel·losi, per un import de tres mil set-cents quatre 

€). SAT 2017/29. Figueres. Ajuntament de Figueres. 
Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 

eses d’inversió en equipaments dels consultoris locals (SACI 2017/53). Sant Climent Sescebes. 

Decret de minoració de la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals. (SACI 2017/ 55) . Albanyà. Ajuntament 

Decret sobre la modificació de l’aplicació pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció 
exclosa de concurrència per realitzar millores estructurals al sistema d’aigua calenta i Sanitària ACS del 

de Bescanó per reduir el risc persistent de transmissió de legionel·la. SAE 2015/39. Bescanó. Ajuntament 

Decret d’autorització de pagament d’imports corresponents a matrícules al Màster en Promoció de la Salut 

classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de 
consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la informació, 



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient  Resum

554 16/10/2017 Subvencions 2017_2079 Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte 
“Servei de drenatge limfàtic”. SAE 2017/58. Fundació Privada Oncolliga.

555 16/10/2017 Contractació 2017_2096 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament del 
programa Pt03 “Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum 
humà” i Pt04 “Programa d’avaluaci

556 16/10/2017 Subvencions 2017_2325 
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a la promoció de la recerca de 
professionals assistencials. SAE 2017/67. Girona. F
IdibGi.
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Resum  

Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte 
“Servei de drenatge limfàtic”. SAE 2017/58. Fundació Privada Oncolliga.

Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament del 
programa Pt03 “Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum 
humà” i Pt04 “Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor”
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a la promoció de la recerca de 
professionals assistencials. SAE 2017/67. Girona. Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
IdibGi. 
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Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte 
“Servei de drenatge limfàtic”. SAE 2017/58. Fundació Privada Oncolliga. 

Decret d’inici i aprovació de l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament del 
programa Pt03 “Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum 

ó i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor” 
Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a la promoció de la recerca de 

undació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 



 

5. Exp. 1_2017_2382_D0301 
d’oportunitats entre homes i dones de Dipsalut

 
Els poders públics lluiten des de fa anys per a eradicar la desigualtat entre don
homes que encara avui és present en tots els àmbits de la societat. De fet, la igualtat 
formal, anomenada també igualtat davant la llei, és una fita assolida en el nostre país. 
No obstant això, resulta evident que per arribar a una igualtat real calen
corregeixin els desajustos encara existents (discriminacions, llenguatge sexista, 
manca de corresponsabilitat...). 
 
Dipsalut ha decidit apostat fermament per la defensa de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i a aquests efectes ha 
persones que presten servei a l’Organisme. 
 
Aquest Pla d’igualtat té com a objectiu remoure els obstacles que impliquin la 
pervivència de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condi
d’igualtat efectiva entre els empleats i les empleades de Dipsalut en tots els àmbits, 
entenent que cal seguir treballant de forma compromesa amb la igualtat d’oportunitats 
entre les persones. 
 
La Constitució espanyola de 1978, en l’article 1.1, prop
superior de l’ordenament jurídic
material i formal, als articles 9.2 i 14, respectivament:
  

“9.2 - Correspon als poders públics 
igualtat de l’individu i dels grups en els que s’integra siguin 
remoure els obstacles 
participació de tota la ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social.” 
 
“14 - Els espanyols són iguals davant la Llei
de discriminació per raó de 
condició o circumstància personal o social.”

 
Altres articles constitucionals, més esp
 

“23.2 - Els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i 
càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les Lleis.” 
“32.1 - L’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igu
jurídica.” 
  
“35 - Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure 
elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració 
suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la seva f
cap cas pugui fer-se discriminació per raó de sexe.”

 
La concreció legal d’aquest principi universal d’igualtat és la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’article 51 de la qual relaciona 
els criteris d’actuació de les administracions públiques en aplicació del principi 
d’igualtat entre dones i homes
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Exp. 1_2017_2382_D0301 – Proposta d’aprovació del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de Dipsalut  

Els poders públics lluiten des de fa anys per a eradicar la desigualtat entre don
homes que encara avui és present en tots els àmbits de la societat. De fet, la igualtat 
formal, anomenada també igualtat davant la llei, és una fita assolida en el nostre país. 
No obstant això, resulta evident que per arribar a una igualtat real calen
corregeixin els desajustos encara existents (discriminacions, llenguatge sexista, 
manca de corresponsabilitat...).  

Dipsalut ha decidit apostat fermament per la defensa de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i a aquests efectes ha elaborat un Pla d’igualtat d’oportunitats entre les 
persones que presten servei a l’Organisme.  

Aquest Pla d’igualtat té com a objectiu remoure els obstacles que impliquin la 
pervivència de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condi
d’igualtat efectiva entre els empleats i les empleades de Dipsalut en tots els àmbits, 
entenent que cal seguir treballant de forma compromesa amb la igualtat d’oportunitats 

La Constitució espanyola de 1978, en l’article 1.1, propugna la igualtat 
superior de l’ordenament jurídic, i recull el principi d’igualtat en els seus vessants 
material i formal, als articles 9.2 i 14, respectivament: 

Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat 
de l’individu i dels grups en els que s’integra siguin 

remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud 
participació de tota la ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social.” 

són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaldre 
de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social.” 

Altres articles constitucionals, més específics, que consagren la igualtat

Els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i 
càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les Lleis.”  

L’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igu

Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure 
elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració 
suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en 

se discriminació per raó de sexe.” 

La concreció legal d’aquest principi universal d’igualtat és la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’article 51 de la qual relaciona 

criteris d’actuació de les administracions públiques en aplicació del principi 
d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb els quals les administracions han de 
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Proposta d’aprovació del Pla d’igualtat 

Els poders públics lluiten des de fa anys per a eradicar la desigualtat entre dones i 
homes que encara avui és present en tots els àmbits de la societat. De fet, la igualtat 
formal, anomenada també igualtat davant la llei, és una fita assolida en el nostre país. 
No obstant això, resulta evident que per arribar a una igualtat real calen mesures que 
corregeixin els desajustos encara existents (discriminacions, llenguatge sexista, 

Dipsalut ha decidit apostat fermament per la defensa de la igualtat d’oportunitats entre 
elaborat un Pla d’igualtat d’oportunitats entre les 

Aquest Pla d’igualtat té com a objectiu remoure els obstacles que impliquin la 
pervivència de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions 
d’igualtat efectiva entre els empleats i les empleades de Dipsalut en tots els àmbits, 
entenent que cal seguir treballant de forma compromesa amb la igualtat d’oportunitats 

igualtat com a valor 
en els seus vessants 

perquè la llibertat i la 
de l’individu i dels grups en els que s’integra siguin reals i efectives; 

que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la 
participació de tota la ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social.”  

, sense que pugui prevaldre cap tipus 
, religió, opinió o qualsevol altra 

ecífics, que consagren la igualtat: 

Els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i 

L’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat 

Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure 
elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració 

amília, sense que en 

La concreció legal d’aquest principi universal d’igualtat és la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’article 51 de la qual relaciona 

criteris d’actuació de les administracions públiques en aplicació del principi 
, d’acord amb els quals les administracions han de 



 

remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació
amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 

• l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional 
• facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense minva de la 

promoció profes
• fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al 

llarg de la carrera professional 
• promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció 

i valoració  
• establir mesures efectives de protecció davant

de sexe  
• establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, 

directa o indirecta, per raó de sexe 
• avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius 

àmbits d’actuació
 
L’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
per la seva banda, manifesta que els ens locals que tenen òrgans específics de 
representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i
homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions 
de treball.  
 
En el mateix sentit, la Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l
públic, estableix que les Administracions Públiques estan 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral 
d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de disc
dones i homes, i que han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat 
conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 
aplicable, en els termes previstos en el mateix. 
 
L’apartat 6 de l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió plenària de 24 de novembre de 2015 (BOP núm. 34, de 19 de 
febrer de 2016) estableix que correspon al Consell Rector aprovar, entre d’altres, la 
política de personal de l‘Organisme.
 
Pel que s’ha exposat, i a la vista de la proposta de la Gerència, en ús de les 
competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de l’Organisme, 
Consell Rector aprova, per unanimitat, 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Organisme de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), d’acord amb el text que consta en 
l’expedient administratiu.
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remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació
condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes 

l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional 
facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense minva de la 
promoció professional  
fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al 
llarg de la carrera professional  
promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció 

establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i per raó 

establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, 
directa o indirecta, per raó de sexe  
avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius 
àmbits d’actuació  

L’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
per la seva banda, manifesta que els ens locals que tenen òrgans específics de 
representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i
homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions 

En el mateix sentit, la Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, estableix que les Administracions Públiques estan obligades a respectar la 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han 

mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el 

conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 
aplicable, en els termes previstos en el mateix.  

6 de l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió plenària de 24 de novembre de 2015 (BOP núm. 34, de 19 de 
febrer de 2016) estableix que correspon al Consell Rector aprovar, entre d’altres, la 

personal de l‘Organisme. 

Pel que s’ha exposat, i a la vista de la proposta de la Gerència, en ús de les 
tribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de l’Organisme, 

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

Aprovar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Organisme de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), d’acord amb el text que consta en 
l’expedient administratiu. 
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remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació, 
condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes a: 

l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional  
facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense minva de la 

fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al 

promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció 

l’assetjament sexual i per raó 

establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, 

avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius 

L’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
per la seva banda, manifesta que els ens locals que tenen òrgans específics de 
representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i 
homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions 

En el mateix sentit, la Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
’Estatut bàsic de l’empleat 
obligades a respectar la 

i, amb aquesta finalitat, han 
riminació laboral entre 

a desenvolupar en el 
conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 

6 de l’article 10 dels Estatus de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió plenària de 24 de novembre de 2015 (BOP núm. 34, de 19 de 
febrer de 2016) estableix que correspon al Consell Rector aprovar, entre d’altres, la 

Pel que s’ha exposat, i a la vista de la proposta de la Gerència, en ús de les 
tribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de l’Organisme, el 

Aprovar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Organisme de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), d’acord amb el text que consta en 



 

Segon. Fer públics aquest acord i el text íntegre d
anterior per mitjà de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis e
electrónica de l’Organisme.

 
6. Exp. 3_2017 _1786 _D0506E02 

contractacte del servei local de teleass
de Girona 

 
Antecedents 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària 2017/09, de 20 de juny, va 
aprovar, per unanimitat, l’expedient de contractació del servei de teleassistència 
domiciliària a la demarca
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.
 
Dins el termini de presentació de proposicions legalment establert, es van presentar les 
següents empreses:  
 

Empreses licitado

1) TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU

2) QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU

 
La Mesa de Contractació en data 11 d’agost 
l’obertura del sobre A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració i 
a l’admissió de les ofertes presentades.
 
En data 29 d’agost de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per l’obertura dels 
sobres B, referits als criteris de valoració dependents d’un judici de valor. 
 
Posteriorment, en data 19 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix 
per l’obertura dels sobres C, referits als criteris quantificables de forma automática, 
comunicant prèviament a les empreses licitadores la puntuació obtinguda en la 
valoració del sobre B: 
 

Criteris  

Atenció Centrada en la persona 
(màxim 24 punts ) 

Criteris  
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Fer públics aquest acord i el text íntegre del document esmentat en el punt 
anterior per mitjà de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis e
electrónica de l’Organisme. 

Exp. 3_2017 _1786 _D0506E02 – Proposta d’aprovació de l’adjudicació del 
contractacte del servei local de teleass istència domiciliària a la demarcació 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària 2017/09, de 20 de juny, va 
aprovar, per unanimitat, l’expedient de contractació del servei de teleassistència 
domiciliària a la demarcació de Girona, per un periode de 4 anys, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

Dins el termini de presentació de proposicions legalment establert, es van presentar les 

Empreses licitado res NIF N. Registre 
d’entrada 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU 

B-80925977 2017/4180 

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU 

A-80106842 2017/4225 

La Mesa de Contractació en data 11 d’agost de 2017, va procedir en acte intern a 
l’obertura del sobre A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració i 
a l’admissió de les ofertes presentades. 

de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per l’obertura dels 
sobres B, referits als criteris de valoració dependents d’un judici de valor. 

Posteriorment, en data 19 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix 
ra dels sobres C, referits als criteris quantificables de forma automática, 

comunicant prèviament a les empreses licitadores la puntuació obtinguda en la 

 

TELEVIDA 
SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS 
SLU  

ASISTENCIA

Atenció Centrada en la persona 19,50 punts 

 

TELEVIDA 
SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS 
SLU  

ASISTENCIALES SAU 
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el document esmentat en el punt 
anterior per mitjà de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del 
istència domiciliària a la demarcació 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària 2017/09, de 20 de juny, va 
aprovar, per unanimitat, l’expedient de contractació del servei de teleassistència 

ció de Girona, per un periode de 4 anys, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

Dins el termini de presentació de proposicions legalment establert, es van presentar les 

Data  

7/08/2017  

9/08/2017 
Dipositat a 
correus el 
7/08/2017. 

de 2017, va procedir en acte intern a 
l’obertura del sobre A de les proposicions, referits a la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb l’Administració i 

de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per l’obertura dels 
sobres B, referits als criteris de valoració dependents d’un judici de valor.  

Posteriorment, en data 19 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix 
ra dels sobres C, referits als criteris quantificables de forma automática, 

comunicant prèviament a les empreses licitadores la puntuació obtinguda en la 

QUAVITAE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES SAU  

11,25 punts 

QUAVITAE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES SAU  



 

Organització (màxim 10 punts)

Qualitat (màxims 10 punts)

Millores tecnològiques ( màxim 
de 5 punts).  

Puntuació total sobre B

 
La motivació de la mateixa, es troba en l’informe tècnic de valoració final adjunt al 
present acord. 
 
Les ofertes econòmiques presentades per cada un dels licitadors en el sobre C i la 
seva valoració, són les següents:
 
- Preu unitari  per terminal i mes:
 

 

Preu Unitari  terminal/mes

Preu ofertat

Punts obtinguts
 
 
- Sostenibilitat: 
 

Sostenibilitat 

Valor Co2 ofertat

Punts obtinguts

Valor NoX ofertat

Punts obtinguts

 
Pel càlcul del criteri de sostenibilitat, d’acord amb l’ establert en la clàusula 14.1 del 
plec de clàusules administratives particulars, Aquavitae Servicios Asisenciales SAU, 
que ha proposat els vehicles de
ha atorgat la màxima puntuació, sense aplicar la fórmula. Per la valoració de l’oferta 
presentada per Televida Servicios Sociosanitarios SLU,s’aplica la fòrmula establerta a 
l’esmentada clàusula. 
 
D’acord amb les valoracions de les proposicions realitzades, ha resultat la següent 
puntuació final: 
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Organització (màxim 10 punts)  8,75 punts 

Qualitat (màxims 10 punts)  9,75 punts 

Millores tecnològiques ( màxim 3,75 punts 

Puntuació total sobre B  41,75 punts 

La motivació de la mateixa, es troba en l’informe tècnic de valoració final adjunt al 

ues presentades per cada un dels licitadors en el sobre C i la 
seva valoració, són les següents: 

Preu unitari  per terminal i mes:  

Màxim 
punts 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU  ASISTENCIALES SAU 

Preu Unitari  terminal/mes  
  

Preu ofertat   13,5 

Punts obtinguts   49 48,24 

Màxim 
punts 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

SLU  ASISTENCIALES SAU 

Valor Co2 ofertat  1 119 

Punts obtinguts     0 

tat 1  81,7 

Punts obtinguts     0 

2 0 

Pel càlcul del criteri de sostenibilitat, d’acord amb l’ establert en la clàusula 14.1 del 
plec de clàusules administratives particulars, Aquavitae Servicios Asisenciales SAU, 
que ha proposat els vehicles destinats a l’execució del servei, amb 0 emissions, se li 
ha atorgat la màxima puntuació, sense aplicar la fórmula. Per la valoració de l’oferta 
presentada per Televida Servicios Sociosanitarios SLU,s’aplica la fòrmula establerta a 

cord amb les valoracions de les proposicions realitzades, ha resultat la següent 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU  

QUAVITAE SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU 
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5,75 punts 

5,25 punts 

3 punts 

25,25 punts 

La motivació de la mateixa, es troba en l’informe tècnic de valoració final adjunt al 

ues presentades per cada un dels licitadors en el sobre C i la 

QUAVITAE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES SAU  
  

13,29 

49 

QUAVITAE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES SAU  
0 

1 

0 

1 

2 

Pel càlcul del criteri de sostenibilitat, d’acord amb l’ establert en la clàusula 14.1 del 
plec de clàusules administratives particulars, Aquavitae Servicios Asisenciales SAU, 

stinats a l’execució del servei, amb 0 emissions, se li 
ha atorgat la màxima puntuació, sense aplicar la fórmula. Per la valoració de l’oferta 
presentada per Televida Servicios Sociosanitarios SLU,s’aplica la fòrmula establerta a 

cord amb les valoracions de les proposicions realitzades, ha resultat la següent 

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES SAU  



 

SOBRE B 

SOBRE C 

TOTAL 

 
Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, a la sessió del dia 
setembre de 2017, el Consell Rector en data 26 de setembre de 2017, en la sessió 
ordinària número 2017/12, va acordar la classificació de les ofertes presentades, i 
considerar la proposició d
més avantatjosa, requerint
de la documentació assenyalada en la clàusula administrativa 15.
termes dels articles 146.1 i 151.2
 
En data 16 d’octubre de 2017, la Mesa de Contractació 
de la documentació requerida a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, 
l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU és conforme als 
requeriments de la clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives particulars, i, 
per tant proposa a l’òrgan de contractació que es procedeixi a l’adjudicació.
 
Als efectes de l’article 5
Clàusules Administratives Particulars, es designen com a persones responsables del 
contracte: 
 

• Per part de Dipsalut,  es designa com a a responsable del contracte al Cap de 
l’Àrea de Polítiques de P
amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la prestació contractada i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a aquesta 
finalitat. 

 
• Per part dels ens locals participants

operativa del servei en el seu àmbit de intervenció territorial:
 

o Per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el director de l’Àrea 
de Benestar Social.

o Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la di
Benestar Social. 

o Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, la directora de l’àrea 
Bàsica de Serveis Socials.

o Per part del Consell Comarcal de la Cerdanya, el President del Consell 
Comarcal de la Cerdanya.

o Per part del Consorci d’A
Consorci.

o Per part del Consorci de Benestar Social Gironès
Consorci.

o Per part del Consell Comarcal de la Selva, la coordinadora dels Serveis 
Socials Especialitzats
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41,75 25,25

48,24 51

89,99 76,25

formulada per la Mesa de Contractació, a la sessió del dia 
, el Consell Rector en data 26 de setembre de 2017, en la sessió 

ordinària número 2017/12, va acordar la classificació de les ofertes presentades, i 
onsiderar la proposició de TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU

, requerint-la per la constitució de la garantia definitiva i 
la documentació assenyalada en la clàusula administrativa 15.

termes dels articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP.  

En data 16 d’octubre de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per 
de la documentació requerida a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, determinant que la documentació aportada per 
empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU és conforme als 

requeriments de la clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives particulars, i, 
per tant proposa a l’òrgan de contractació que es procedeixi a l’adjudicació.

Als efectes de l’article 52 del TRLCSP i d’acord amb la clàusula quarta del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, es designen com a persones responsables del 

Per part de Dipsalut,  es designa com a a responsable del contracte al Cap de 
l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut, 
amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la prestació contractada i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a aquesta 

Per part dels ens locals participants, que exerciran les funcions de coordinació 
operativa del servei en el seu àmbit de intervenció territorial:

Per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el director de l’Àrea 
de Benestar Social. 
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la di
Benestar Social.  
Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, la directora de l’àrea 
Bàsica de Serveis Socials. 
Per part del Consell Comarcal de la Cerdanya, el President del Consell 
Comarcal de la Cerdanya. 
Per part del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, la Directora del 
Consorci. 
Per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, la Directora del 
Consorci. 
Per part del Consell Comarcal de la Selva, la coordinadora dels Serveis 
Socials Especialitzats 
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25,25 

51 

76,25 

formulada per la Mesa de Contractació, a la sessió del dia 19 de 
, el Consell Rector en data 26 de setembre de 2017, en la sessió 

ordinària número 2017/12, va acordar la classificació de les ofertes presentades, i 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU com a 

la garantia definitiva i la presentació 
la documentació assenyalada en la clàusula administrativa 15.1 del plec, en els 

es reuneix per la qualificació 
de la documentació requerida a l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta 

determinant que la documentació aportada per 
empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU és conforme als 

requeriments de la clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives particulars, i, 
per tant proposa a l’òrgan de contractació que es procedeixi a l’adjudicació. 

2 del TRLCSP i d’acord amb la clàusula quarta del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, es designen com a persones responsables del 

Per part de Dipsalut,  es designa com a a responsable del contracte al Cap de 
romoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut, 

amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució de la prestació contractada i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a aquesta 

, que exerciran les funcions de coordinació 
operativa del servei en el seu àmbit de intervenció territorial: 

Per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el director de l’Àrea 

Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la directora tecnica de 

Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, la directora de l’àrea 

Per part del Consell Comarcal de la Cerdanya, el President del Consell 

cció Social de la Garrotxa, la Directora del 

Salt, la Directora del 

Per part del Consell Comarcal de la Selva, la coordinadora dels Serveis 



 

o Per part del Consorci de
Consorci.

o Per part de l’ Ajuntament de Blanes, la cap de secció
Acció Social

o Per part de l’ Ajuntament de Figueres, coordinadora del servei de 
Benestar Social.

o Per part de l’ Ajuntament de Llor
Benestar i Família.

o Per part de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la cap de l’Àrea de 
Serveis Socials.

o Per part de l’ Ajuntament de Palafrugell, la Cap de l’àrea de Benestar 
Social. 

 
Atès que la clàusula 25.1.2
estableix que l’adjudicatari haurà d’assumir les despeses derivades de la publicitat de 
la licitació, de conformitat amb allò que prescriu l’article 75 del RGLC amb un import 
màxim de 1.500,00 euros, e
de publicitat d’aquest procediment, s’ha dut a terme la inserció al BOP núm.129 de 
data 6 de juliol de 2017 per import de 36,54  euros i al Butlletí Oficial de l’Estat 
núm.160 de 6 de juliol de 201
 
Fonaments de dret: 
 
- Article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les 
ofertes i l’adjudicació del contracte.
 

- Article 153 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la notificació de 
l’adjudicació. 
 

- Article 154 i 156 del  RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la publicitat del contracte.

 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars i demés documentació contractual.
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 dels Estatuts
vocal senyor Lluc Salellas i Vilar, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Adjudicar el contracte del servei local de teleassistència pels municipis de la 
demarcació de Girona a l’empresa TELEVI
SLU, amb NIF B-80925977, per un import màxim de vuit milions cent
setanta euros amb cinquanta
preu unitari de 13,50 euros/terminal i mes, i amb un termini d’execució de quatre anys
d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
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Per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès, la Directora del 
Consorci. 
Per part de l’ Ajuntament de Blanes, la cap de secció
Acció Social 
Per part de l’ Ajuntament de Figueres, coordinadora del servei de 
Benestar Social. 
Per part de l’ Ajuntament de Lloret de Mar, la directora de la secció de 
Benestar i Família. 
Per part de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la cap de l’Àrea de 
Serveis Socials. 
Per part de l’ Ajuntament de Palafrugell, la Cap de l’àrea de Benestar 

Atès que la clàusula 25.1.2.c) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
estableix que l’adjudicatari haurà d’assumir les despeses derivades de la publicitat de 
la licitació, de conformitat amb allò que prescriu l’article 75 del RGLC amb un import 
màxim de 1.500,00 euros, es fa constar que per tal de donar compliment a l’obligació 
de publicitat d’aquest procediment, s’ha dut a terme la inserció al BOP núm.129 de 
data 6 de juliol de 2017 per import de 36,54  euros i al Butlletí Oficial de l’Estat 
núm.160 de 6 de juliol de 2017 per import de 905,28 euros. 

Article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les 
ofertes i l’adjudicació del contracte. 

le 153 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la notificació de 

Article 154 i 156 del  RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
el Sector Públic, pel que fa a la publicitat del contracte.

Plec de Clàusules Administratives Particulars i demés documentació contractual.

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del 
vocal senyor Lluc Salellas i Vilar, l’adopció del següent,  

ontracte del servei local de teleassistència pels municipis de la 
demarcació de Girona a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 

80925977, per un import màxim de vuit milions cent
setanta euros amb cinquanta-vuit cèntims (8.101.770,58€), IVA no incl
preu unitari de 13,50 euros/terminal i mes, i amb un termini d’execució de quatre anys
d’acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 
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Benestar Social del Ripollès, la Directora del 

Per part de l’ Ajuntament de Blanes, la cap de secció-coordinadora d 

Per part de l’ Ajuntament de Figueres, coordinadora del servei de 

et de Mar, la directora de la secció de 

Per part de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la cap de l’Àrea de 

Per part de l’ Ajuntament de Palafrugell, la Cap de l’àrea de Benestar 

.c) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
estableix que l’adjudicatari haurà d’assumir les despeses derivades de la publicitat de 
la licitació, de conformitat amb allò que prescriu l’article 75 del RGLC amb un import 

s fa constar que per tal de donar compliment a l’obligació 
de publicitat d’aquest procediment, s’ha dut a terme la inserció al BOP núm.129 de 
data 6 de juliol de 2017 per import de 36,54  euros i al Butlletí Oficial de l’Estat 

Article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les 

le 153 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la notificació de 

Article 154 i 156 del  RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
el Sector Públic, pel que fa a la publicitat del contracte. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars i demés documentació contractual. 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del 

ontracte del servei local de teleassistència pels municipis de la 
DA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 

80925977, per un import màxim de vuit milions cent-un mil set-cents 
€), IVA no inclòs, amb un 

preu unitari de 13,50 euros/terminal i mes, i amb un termini d’execució de quatre anys, 



 

Segon. Disposar la despesa 
municipis de la demarcació de Girona, per import de 3.475.659,60 
es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 4 3110 22706 Serveis tècnics i 
assistència municipal Promoció, del pressupost de l’any 2018 i següents, d’acord amb 
el següent desglòs: 
 

  2018 

Import 710.635,75

IVA 29.609,82 

Total 740.245,57

 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 
La despesa restant de 4.950.181,80 
província de Girona participants en el programa de teleassistència, segons el 
compromís adoptat en cada cas, per fer front a les despeses derivades del 
funcionament del servei en el seu àmbit territorial, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

Territori 2018 

Alt Empordà 152.199,24

Figueres 83.065,67

Baix Empordà 130.190,21
Sant Feliu de 
Guíxols 35.892,99
Palafrugell 46.565,20

Cerdanya 26.079,97
Consorci 
Garrotxa 142.524,43
Consorci 
Gironès - Salt 139.004,13

Pla de l'Estany 51.842,81

Ripollès 64.253,44

Territori 2018 

Selva 101.381,09

Blanes 63.613,55

Lloret 17.676,39

TOTAL 1.054.289,12
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despesa del contracte del servei local de teleassistència pels 
municipis de la demarcació de Girona, per import de 3.475.659,60 
es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 4 3110 22706 Serveis tècnics i 

Promoció, del pressupost de l’any 2018 i següents, d’acord amb 

2019 2020 2021 
 790.273,84 874.078,92 961.644,71 
 32.928,08 36.419,95 40.068,53 
 823.201,92 910.498,87 1.001.713,24

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se 

à al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

La despesa restant de 4.950.181,80 € IVA inclòs, anirà a càrrec dels ens locals de la 
província de Girona participants en el programa de teleassistència, segons el 
compromís adoptat en cada cas, per fer front a les despeses derivades del 

ervei en el seu àmbit territorial, d’acord amb el següent 

 2019 2020 2021 

152.199,24 173.456,28 195.544,10 218.353,90

83.065,67 90.012,48 97.276,75 104.788,61

130.190,21 150.691,60 171.805,23 193.960,70

35.892,99 39.636,71 43.490,44 47.558,22
46.565,20 47.675,65 48.813,44 50.085,29

26.079,97 30.036,77 34.274,05 38.696,67

142.524,43 148.490,75 154.737,27 162.442,87

139.004,13 146.035,60 153.955,32 161.640,46

51.842,81 57.660,46 63.731,85 70.063,82

64.253,44 67.859,28 71.230,72 74.860,09

 2019 2020 2021 

101.381,09 129.980,09 160.412,24 192.073,84

63.613,55 69.286,42 75.491,75 81.871,72

17.676,39 21.616,99 26.007,94 30.286,31

1.054.289,12 1.172.439,08 1.296.771,1 1.426.682,5
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del contracte del servei local de teleassistència pels 
municipis de la demarcació de Girona, per import de 3.475.659,60 € IVA inclòs, que 
es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 4 3110 22706 Serveis tècnics i 

Promoció, del pressupost de l’any 2018 i següents, d’acord amb 

Total 

 3.336.633,22 
 139.026,38 

1.001.713,24 3.475.659,6 

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se 

à al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, 
d'acord amb l'article 174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat 

òs, anirà a càrrec dels ens locals de la 
província de Girona participants en el programa de teleassistència, segons el 
compromís adoptat en cada cas, per fer front a les despeses derivades del 

ervei en el seu àmbit territorial, d’acord amb el següent 

Totals  

218.353,90 739.553,52 

104.788,61 375.143,51 

193.960,70 646.647,74 

47.558,22 166.578,36 
50.085,29 193.139,58 

38.696,67 129.087,46 

162.442,87 608.195,32 

161.640,46 600.635,51 

70.063,82 243.298,94 

74.860,09 278.203,53 

Totals  

192.073,84 583.847,26 

81.871,72 290.263,44 

30.286,31 95.587,63 

1.426.682,5 4.950.181,8 



 

Tercer. Liquidar a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU
941,82 euros, en concepte de despeses de 
regulació harmonitzada per adjudicar el contracte del serveis local de teleassistència 
dels municipis de la demarcació de Girona.
 
El pagament d’aquestes despeses s’efectuarà mitjançant ingrés:
 
- Al número de compte bancari 
36,54 euros en concepte de despeses de publicitat del BOPG.
- Al número de compte bancari
905,28 euros en concepte de despeses de publicitat de
 
Tot indicant el número d’expedient al que pertanyen enviant una comunicació via 
correu electrònic contractacio@dipsalut.cat
 
Quart. Citar al representant de l’empresa adjudicatària perquè comparegui a la seu de 
Dispsalut, dins el termini màxim de c
hàbils comptats des d’aquesta notificació d’aquest acord, per tal de formalitzar el 
corresponent contracte administratiu.
 
Cinquè.  Designar com a responsables del contracte als citats en la part expositiva
d’acord amb l’article 52 del TRLCSP i la clàusula administrativa quarta del Plec de 
clàusules administratives particulars.
 
Sisè. Publicar aquest decret d’adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant de 
l’òrgan de contractació, i posteriorment
contractant de Dipsalut, en el BOPG, en el BOE i en el DOUE, d’acord amb l’article 
154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Setè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte 
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Vuitè. Comunicar les da
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
 
Novè. Traslladar l’acord a les empreses licitadores i a les entitats locals participants.
 
 
7. Exp. 3_2015_2185_X0203E01 

pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 
concurrència per al Projecte Juguem? 2016
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 de 
desembre de 2015, va aprovar la concessió de s
Projecte Juguem? 2016,  per un import de cinquanta mil euros (50.000,00 
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TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU
, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada per adjudicar el contracte del serveis local de teleassistència 
dels municipis de la demarcació de Girona. 

El pagament d’aquestes despeses s’efectuarà mitjançant ingrés: 

mpte bancari ES11 2100 0002 5602 0166 8489
en concepte de despeses de publicitat del BOPG. 

Al número de compte bancari ES62 2100 0002 5402 0169 3568 
en concepte de despeses de publicitat del BOE. 

Tot indicant el número d’expedient al que pertanyen enviant una comunicació via 
correu electrònic contractacio@dipsalut.cat 

Citar al representant de l’empresa adjudicatària perquè comparegui a la seu de 
Dispsalut, dins el termini màxim de cinc dies naturals posteriors als quinze (15) dies 
hàbils comptats des d’aquesta notificació d’aquest acord, per tal de formalitzar el 
corresponent contracte administratiu. 

Designar com a responsables del contracte als citats en la part expositiva
d’acord amb l’article 52 del TRLCSP i la clàusula administrativa quarta del Plec de 
clàusules administratives particulars. 

Publicar aquest decret d’adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant de 
l’òrgan de contractació, i posteriorment la formalització del contracte al perfil de 
contractant de Dipsalut, en el BOPG, en el BOE i en el DOUE, d’acord amb l’article 
154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte 
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Vuitè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

Traslladar l’acord a les empreses licitadores i a les entitats locals participants.

Exp. 3_2015_2185_X0203E01 – Proposta de modificació de
pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 
concurrència per al Projecte Juguem? 2016  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 de 
desembre de 2015, va aprovar la concessió de subvenció a l’Ajuntament de Salt, pel 
Projecte Juguem? 2016,  per un import de cinquanta mil euros (50.000,00 
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TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, la quantitat de 
publicitat del procediment obert subjecte a 

regulació harmonitzada per adjudicar el contracte del serveis local de teleassistència 

 per la quantitat de 

 per la quantitat de 

Tot indicant el número d’expedient al que pertanyen enviant una comunicació via 

Citar al representant de l’empresa adjudicatària perquè comparegui a la seu de 
inc dies naturals posteriors als quinze (15) dies 

hàbils comptats des d’aquesta notificació d’aquest acord, per tal de formalitzar el 

Designar com a responsables del contracte als citats en la part expositiva, 
d’acord amb l’article 52 del TRLCSP i la clàusula administrativa quarta del Plec de 

Publicar aquest decret d’adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant de 
la formalització del contracte al perfil de 

contractant de Dipsalut, en el BOPG, en el BOE i en el DOUE, d’acord amb l’article 
154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós 

Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte 
subscrit que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 

des relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de 

Traslladar l’acord a les empreses licitadores i a les entitats locals participants. 

Proposta de modificació de  l’aplicació 
pressupostària prevista en l’acord de concessió de la subvenció exclosa de 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 de 
ubvenció a l’Ajuntament de Salt, pel 

Projecte Juguem? 2016,  per un import de cinquanta mil euros (50.000,00 €). 



 

L’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que es podrà concedir directament, d’ofici o prèvia s
una pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre 
que no es perjudiqui dret de tercers. En el cas que el beneficiari sol·liciti una pròrroga, 
s’entendrà concedida en els termes indicats, llev
en sentit contrari. 
 
El 28 de novembre de 2016, dins de termini, l’Ajuntament sol·licita una pròrroga de 
presentació de la justificació, demanant que sigui el 15 de març de 2017 la nova data 
de justificació.  
 
L’Ajuntament de Salt, amb NIF P1716400E,
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció per al finançament del Projecte 
Juguem? 2016 i el 16 de maig de 2017 esmena al compte justificació anterior.
 
El beneficiari ha justificat la subvenció dins del termini concedit a la pròrroga, però la 
nova data de justificació de la subvenció es va establir en l’exercici 2017, i per aquest 
motiu no s’ha arribat a reconèixer l’obligació de pagament en el 2016. 
 
El 30 de març de 2016, es va efectuar un primer pagament en concepte de bestreta 
per import de trenta-cinc mil euros (35.000,00 
l’acord del Consell Rector esmentat anteriorment.
 
A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació p
(15.000,00 €) i realitzar el pagament restant corresponent a la subvenció atorgada.
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2017, són incorporables els crèdits que in
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients.
 
Atès que a la subvenció aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ordinària número 2015/14, de 22 de desembre de 2015, s’imputava 
pressupostàriament amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no 
és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any 
en el pressupost de l’exercici 2017
 
Vist l’informe emes per la gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica del 29 de setembre 2017, en què es proposa la modificació parcial de 
l’acord del Consell Rector de 22 de desembre 2015 en relació amb l’aplicació 
pressupostària per poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent 
de la subvenció atorgada a l’Ajuntament.
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 
de desembre de 2015, va aprovar la concessió de subvenció i qu
l’òrgan competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector.
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L’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que es podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
una pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre 
que no es perjudiqui dret de tercers. En el cas que el beneficiari sol·liciti una pròrroga, 
s’entendrà concedida en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa 

El 28 de novembre de 2016, dins de termini, l’Ajuntament sol·licita una pròrroga de 
presentació de la justificació, demanant que sigui el 15 de març de 2017 la nova data 

amb NIF P1716400E, el 14 de març de 2017 
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció per al finançament del Projecte 
Juguem? 2016 i el 16 de maig de 2017 esmena al compte justificació anterior.

justificat la subvenció dins del termini concedit a la pròrroga, però la 
nova data de justificació de la subvenció es va establir en l’exercici 2017, i per aquest 
motiu no s’ha arribat a reconèixer l’obligació de pagament en el 2016. 

6, es va efectuar un primer pagament en concepte de bestreta 
cinc mil euros (35.000,00 €), de conformitat amb el punt primer de 

l’acord del Consell Rector esmentat anteriorment. 

A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per l’import de quinze mil euros 
€) i realitzar el pagament restant corresponent a la subvenció atorgada.

D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2017, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 

Atès que a la subvenció aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ero 2015/14, de 22 de desembre de 2015, s’imputava 

pressupostàriament amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no 
és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any 
en el pressupost de l’exercici 2017. 

Vist l’informe emes per la gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica del 29 de setembre 2017, en què es proposa la modificació parcial de 
l’acord del Consell Rector de 22 de desembre 2015 en relació amb l’aplicació 

r poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent 
de la subvenció atorgada a l’Ajuntament. 

Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 
de desembre de 2015, va aprovar la concessió de subvenció i que per aquest motiu, 
l’òrgan competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector.
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L’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
ol·licitud del beneficiari, 

una pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre 
que no es perjudiqui dret de tercers. En el cas que el beneficiari sol·liciti una pròrroga, 

at que hi hagi una resolució expressa 

El 28 de novembre de 2016, dins de termini, l’Ajuntament sol·licita una pròrroga de 
presentació de la justificació, demanant que sigui el 15 de març de 2017 la nova data 

14 de març de 2017 (RE 17/ 1735) va 
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció per al finançament del Projecte 
Juguem? 2016 i el 16 de maig de 2017 esmena al compte justificació anterior. 

justificat la subvenció dins del termini concedit a la pròrroga, però la 
nova data de justificació de la subvenció es va establir en l’exercici 2017, i per aquest 
motiu no s’ha arribat a reconèixer l’obligació de pagament en el 2016.  

6, es va efectuar un primer pagament en concepte de bestreta 
€), de conformitat amb el punt primer de 

er l’import de quinze mil euros 
€) i realitzar el pagament restant corresponent a la subvenció atorgada. 

D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 12a. 1 d’execució del pressupost per a 
cloguin compromisos de despesa 

degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 

Atès que a la subvenció aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ero 2015/14, de 22 de desembre de 2015, s’imputava 

pressupostàriament amb càrrec a una aplicació del pressupost de l’exercici 2015, no 
és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents d’aquell any 

Vist l’informe emes per la gerent i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica del 29 de setembre 2017, en què es proposa la modificació parcial de 
l’acord del Consell Rector de 22 de desembre 2015 en relació amb l’aplicació 

r poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent 

Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/14, de 22 
e per aquest motiu, 

l’òrgan competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector. 



 

Atesos aquests antecedents, 
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimita
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Salt, pel 
Projecte Juguem? 2016 aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ordinària número 2015/14, de 22 de desembre de 2015, pel qu
pressupostària on s’imputa la despesa, de manera que l’import de quinze mil euros 
(15.000,00 €) s’imputi a una aplicació pressupost
de la prevista en el pressupost del 2015, d’acord amb el detall següe
 

Aplicació pressupostària 2015

4/3110/46206 Conveni 
Ajuntament de Salt

 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de quinze mil euros (15.000,00 
l’aplicació pressupostària del pressupost 2017, 1/3110/46200 Ajuts de foment 
municipal a ajuntaments.
 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a Intervenció i Tresoreria, als efectes de 
practicar les anotacions comptables corresponents.

 
8. Altre s assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa  de la convocatòria

 
No n’hi ha cap. 
 
9. Precs i preguntes  
 
No hi ha més intervencions.

 
 
A l’hora indicada a l’encapçalament, e
aquesta acta. 
 
El president p.d.  
Josep M. Corominas i Barnadas
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Atesos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que li atribueixen els 
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimita

Primer. Modificar parcialment la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Salt, pel 
Projecte Juguem? 2016 aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ordinària número 2015/14, de 22 de desembre de 2015, pel qu
pressupostària on s’imputa la despesa, de manera que l’import de quinze mil euros 

€) s’imputi a una aplicació pressupostària del pressupost del 2017 enlloc 
de la prevista en el pressupost del 2015, d’acord amb el detall següe

Aplicació pressupostària 2015  Aplicació pressupostària  2017  

4/3110/46206 Conveni 
Ajuntament de Salt 

1/3110/46200 Ajuts de foment 
municipal a ajuntaments   

Segon. Autoritzar i disposar l’import de quinze mil euros (15.000,00 
l’aplicació pressupostària del pressupost 2017, 1/3110/46200 Ajuts de foment 
municipal a ajuntaments. 

Tercer. Comunicar el corresponent acord a Intervenció i Tresoreria, als efectes de 
practicar les anotacions comptables corresponents. 

s assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa  de la convocatòria

 

No hi ha més intervencions. 

A l’hora indicada a l’encapçalament, el president aixeca la sessió, de la qual 

El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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i d’acord amb les competències que li atribueixen els 
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 

Primer. Modificar parcialment la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Salt, pel 
Projecte Juguem? 2016 aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió 
ordinària número 2015/14, de 22 de desembre de 2015, pel que fa a l’aplicació  
pressupostària on s’imputa la despesa, de manera que l’import de quinze mil euros 

ària del pressupost del 2017 enlloc 
de la prevista en el pressupost del 2015, d’acord amb el detall següent: 

 Import 

15.000,00 € 

Segon. Autoritzar i disposar l’import de quinze mil euros (15.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària del pressupost 2017, 1/3110/46200 Ajuts de foment 

Tercer. Comunicar el corresponent acord a Intervenció i Tresoreria, als efectes de 

s assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa  de la convocatòria  

t aixeca la sessió, de la qual estenc 

Batllori i Nouvilas  


