
 

Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2018_1763_A0101
 
Acta de la reunió ordinària
2018. Girona. Membres
 
Núm. sessió:  2018/04
Caràcter:  Ordinària
Data: 15 de maig
Horari:  De les 9
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Lluís Sais i Puigdemont
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi assisteix el senyor David Álvarez i Carreño, cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut
senyora Sílvia Oliveras i Casadellà
 
Han excusat la seva abs
Costabella i Portella, senyora 
senyor Albert Piñeira i Brosel
 

Exp. 10_2018_1763_A0101 

ordinària  del Consell Rector de Dipsalut del 
Membres  del Consell Rector.  

4 
rdinària 

e maig de 2018 
9:05 a les 9:30 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 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 

Batllori i Nouvilas 

Núria Josa i Arbonés 

M. Teresa Villar i Roda 

el senyor David Álvarez i Carreño, cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica de Dipsalut, en substitució de la gerent de Dipsalut, 
senyora Sílvia Oliveras i Casadellà. 

Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Companys i Güell
, senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert Gómez i Casas

Albert Piñeira i Brosel. 
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Rector de Dipsalut del 15 de maig de 

el senyor David Álvarez i Carreño, cap de l’Àrea de Gestió 
, en substitució de la gerent de Dipsalut, 

Josep Companys i Güell, senyor Lluís 
Albert Gómez i Casas i 



 

Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 

10 d’abril de 2018, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
5. Exp. 19_2018_74_X0101 

econòmic a Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 
projectes de promoció de la salut (Pm07)

6. Exp. 19_2018_75_X0101 
subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 
projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA)

7. Exp. 19_2018_157_X0101 
adreçades a Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis d’acció/benestar 
social i a entitats sense ànim de lucre per al suport e
equipaments de centres d’acció social de la demarcació de Girona, i de la 
convocatòria, per a l’any 2018, adreçada a Consells Comarcals i a Consorcis 
d’acció/benestar social per al suport econòmic a inversions en equipaments de 
centres d’acció social de la demarcació de Girona (ASI)

8. Exp. 19_2018_188_X0101 
les bases reguladores específiques de subvencions de suport econòmic als 
col·legis professionals del sector de la salut de la dema
realització d’activitats formatives en promoció de la salut

9. Exp. 3_2018_1721_J0106
Dipsalut 

10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
11. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2018/03, del 

dia 10 d’abril de 2018, ordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
2018/03, del dia 10 d’abril
 
2. Informació de la Presidència

 
El president informa que es
desenvolupament del projecte de l’O
saludable). Seguidament
econòmiques. 
 
3. Informació de la Gerència

 
No hi ha res per comentar.
 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/03, del dia 
10 d’abril de 2018, ordinària 
Informació de la Presidència 
Informació de la Gerència 
Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  
Exp. 19_2018_74_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport 

Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 
projectes de promoció de la salut (Pm07) 
Exp. 19_2018_75_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 

ue lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA) 
Exp. 19_2018_157_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases de subvencions 
adreçades a Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis d’acció/benestar 
social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a inversions en 
equipaments de centres d’acció social de la demarcació de Girona, i de la 
convocatòria, per a l’any 2018, adreçada a Consells Comarcals i a Consorcis 
d’acció/benestar social per al suport econòmic a inversions en equipaments de 

res d’acció social de la demarcació de Girona (ASI) 
Exp. 19_2018_188_X0101 – Proposta de resolució de les al·legacions contra 
les bases reguladores específiques de subvencions de suport econòmic als 
col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona per a la 
realització d’activitats formatives en promoció de la salut 

3_2018_1721_J0106 – Proposta de rectificació de l’Inventari de B

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 2018/03, del 
dia 10 d’abril de 2018, ordinària  

, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
’abril de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assistents.

Informació de la Presidència  

El president informa que està prevista la signatura del conveni interadministratiu per 
envolupament del projecte de l’Observatori de la salut (PECT 

Seguidament, en detalla les principals característiques tècniques

Informació de la Gerència  

No hi ha res per comentar. 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidènci a 
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número 2018/03, del dia 

Proposta de resolució de la convocatòria de suport 
Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de 

Proposta d’aprovació de les bases de subvencions 
adreçades a Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis d’acció/benestar 

conòmic a inversions en 
equipaments de centres d’acció social de la demarcació de Girona, i de la 
convocatòria, per a l’any 2018, adreçada a Consells Comarcals i a Consorcis 
d’acció/benestar social per al suport econòmic a inversions en equipaments de 

Proposta de resolució de les al·legacions contra 
les bases reguladores específiques de subvencions de suport econòmic als 

rcació de Girona per a la 

rectificació de l’Inventari de Béns de 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ant erior, número 2018/03, del 

ordinària anterior, número 
que ha estat lliurat prèviament als assistents. 

tà prevista la signatura del conveni interadministratiu per al 
PECT Girona regió 

en detalla les principals característiques tècniques i 



 

 
El vocal senyor Lluc Salellas 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 
 
El president respon que Sant Feliu de Guíxols forma part dels tres 
durà a terme la implantació del projecte 
 
El vocal senyor Lluc 
d’adjudicació del contracte
esdeveniments divulgatius relacionats amb la salut pública. Josep Lopez Novel”
l’import del contracte, quin material 
destinataris. 
 
El president respon que es tract
necessitat de fer difusió i col·laborar amb diferents entitats i actes de promoció de la 
salut. Pel que fa quantia del contracte, li facilitaran l’import. 
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre les 
les subvencions atorgades dins el programa Salut i C
havia succeït el mateix cas amb l’Ajuntament de Figueres
disposa del crèdit i només s’acaba executant la meitat, caldria revisar 
projecte per a millorar-ne
 
El president respon que 
administratiu, com per exemple:
La Presidència plantejarà als tècnics de l’O
nou programa d’ajuts socials Benestar i Comunitat.
 
El vocal senyor Lluc Salellas 
Consorci de l’Estany una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import 
total de 20.000,00 €, per a l’anualitat 2018”
 
El president respon que els municipis són responsables del manteniment dels 
itineraris saludables, però que  l’O
suport ecònomic, com é
possibilitat de canviar la forma de concessió per a fer

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del Decret 2018/451 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 

El president respon que Sant Feliu de Guíxols forma part dels tres A
durà a terme la implantació del projecte pilot Pla de Salut Local. 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del Decret 2018/491 “
d’adjudicació del contracte menor de subministrament de marxandatge per a lliurar en 
esdeveniments divulgatius relacionats amb la salut pública. Josep Lopez Novel”
l’import del contracte, quin material s’ha adquirit, on es distribuirà

dent respon que es tracta d’una actuació habitual de l’Organisme i respon a la 
necessitat de fer difusió i col·laborar amb diferents entitats i actes de promoció de la 
salut. Pel que fa quantia del contracte, li facilitaran l’import.  

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre les diverses
ons atorgades dins el programa Salut i Crisi; recorda que anteriorment ja 

havia succeït el mateix cas amb l’Ajuntament de Figueres, i manifesta que
del crèdit i només s’acaba executant la meitat, caldria revisar 

ne els resultats. 

El president respon que les minoracions es  deuen a factors purament de procediment 
com per exemple: conceptes subvencionables, termini d’execució, etc. 

La Presidència plantejarà als tècnics de l’Organisme introduir millores en la gestió del 
nou programa d’ajuts socials Benestar i Comunitat. 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el Decret 2018/902
Consorci de l’Estany una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import 

€, per a l’anualitat 2018” 

que els municipis són responsables del manteniment dels 
eraris saludables, però que  l’Organisme, intenta col·laborar amb

suport ecònomic, com és el cas de Banyoles o del Consorci del Ter
possibilitat de canviar la forma de concessió per a fer
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ecret 2018/451 “Concedir a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 €”. 

Ajuntaments on es 

ecret 2018/491 “Decret 
menor de subministrament de marxandatge per a lliurar en 

esdeveniments divulgatius relacionats amb la salut pública. Josep Lopez Novel”. Vol saber 
on es distribuirà i qui són els 

rganisme i respon a la 
necessitat de fer difusió i col·laborar amb diferents entitats i actes de promoció de la 

diverses minoracions de 
ecorda que anteriorment ja 

anifesta que, si es 
del crèdit i només s’acaba executant la meitat, caldria revisar l’execució del 

a factors purament de procediment 
bles, termini d’execució, etc. 

rganisme introduir millores en la gestió del 

ecret 2018/902 “Concedir al 
Consorci de l’Estany una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import 

que els municipis són responsables del manteniment dels 
col·laborar amb els que sol·licitin 

del Consorci del Ter, i planteja la 
possibilitat de canviar la forma de concessió per a fer-la nominativa.



 

Núm. Data 
aprovació Unitat Expedient Resum

147 07/03/2018 Subvencions 2017_1395  

Modificar l’import de la subvenció concedida a Grup Iris. Associació d’empordaneses afectades de càncer 
de mama, per a finançar despeses derivades del projecte “Mens sana in corpore sano”, i minorar
823,98 

148 07/03/2018 Règim intern 2017_2158  

Nomenar funcionària interina la sen
Social a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, mentre duri l’execució del 
Programa d’actuació 2018, amb efectes des de l’1

149 07/03/2018 Contractació 2017_2454  

Decret d’adjudicació del contracte menor servei d’espectacle de teatre per treballar la gestió de les 
emocions i els sentiments als centres educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de 
Dipsalut 

150 07/03/2018 Subvencions 2018_0088  

Concedir a l’AMPA 
(nominativa) per al projecte “Casals CEE Palau 2017
38/2003, de 

151 07/03/2018 Contractació 2018_0430  

Decret d’adjudicació del contracte menor de servei d’elaboració d’anuncis gràfics (per a premsa en paper i 
per a digitals) i per a altres tasques de disseny gràfic a realitzar al llarg del 2018. Viti Agència Creativa, SL

152 07/03/2018 Subvencions 2018_0451  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 

153 07/03/2018 Contractació 2018_0491  

Decret d’adjudicació del contracte menor de subministrament de marxandatge per a lliurar en 
esdeveniments divulgatius relacionats amb la sa

154 07/03/2018 Contractació 2018_0740  

Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de dinamització de les sessions de pares i mares basat 
en el mètode “Com parlar als infants” de la prova pilot del 

155 07/03/2018 Contractació 2018_0773  

Decret d’adju
terme el programa “Sigues tu” de Dipsalut 

156 07/03/2018 Contractació 2018_0780  

Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de 
Nitrats instal·lada a Borrassà per un període de 4 setmanes, incloent dues analítiques amb presa de 
mostres i transport inclòs. Fundació Institut Cata

157 07/03/2018 Contractació 2018_0784  

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai delimitat de 200,00 m2 en un 
bé immoble en la modalitat de “self storage” per em

158 07/03/2018 Contractació 2018_0788  

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de docència dels cursos de control i gestió 
d'instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi (F101
F106

159 07/03/2018 Règim intern 2018_0817  

Contractar temporalment
de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques per execució 

Resum  

Modificar l’import de la subvenció concedida a Grup Iris. Associació d’empordaneses afectades de càncer 
de mama, per a finançar despeses derivades del projecte “Mens sana in corpore sano”, i minorar
823,98 € a 738,92 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Nomenar funcionària interina la senyora EEA, perquè presti els seus serveis com a tècnica mitjana d’Acció 
Social a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, mentre duri l’execució del 
Programa d’actuació 2018, amb efectes des de l’1 de març i fins al 31 de desembre de 2018.
Decret d’adjudicació del contracte menor servei d’espectacle de teatre per treballar la gestió de les 
emocions i els sentiments als centres educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de 
Dipsalut - Gra de Sorra Contes i Teatre, SCP 
Concedir a l’AMPA - Centre d’educació especial de Palau, una subvenció exclosa de concurrència pública 
(nominativa) per al projecte “Casals CEE Palau 2017-2018”, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, per un import de 12.000,00 
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei d’elaboració d’anuncis gràfics (per a premsa en paper i 
per a digitals) i per a altres tasques de disseny gràfic a realitzar al llarg del 2018. Viti Agència Creativa, SL
Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 
Decret d’adjudicació del contracte menor de subministrament de marxandatge per a lliurar en 
esdeveniments divulgatius relacionats amb la salut pública. Josep Lopez Novell
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de dinamització de les sessions de pares i mares basat 
en el mètode “Com parlar als infants” de la prova pilot del programa “Sigues tu en família”
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de formació a distància per a docents que estan duent a 
terme el programa “Sigues tu” de Dipsalut curs 2017- 2018. Fundación Edex
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de 
Nitrats instal·lada a Borrassà per un període de 4 setmanes, incloent dues analítiques amb presa de 
mostres i transport inclòs. Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai delimitat de 200,00 m2 en un 
bé immoble en la modalitat de “self storage” per emmagatzemar material de Dipsalut
Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de docència dels cursos de control i gestió 
d'instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi (F101
F106-k) CECAM, SLU 
Contractar temporalment el senyor ÀMA perquè presti els seus serveis com a auxiliar administratiu a l’Àrea 
de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques per execució 
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Modificar l’import de la subvenció concedida a Grup Iris. Associació d’empordaneses afectades de càncer 
de mama, per a finançar despeses derivades del projecte “Mens sana in corpore sano”, i minorar-la de 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
, perquè presti els seus serveis com a tècnica mitjana d’Acció 

Social a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, mentre duri l’execució del 
de març i fins al 31 de desembre de 2018. 

Decret d’adjudicació del contracte menor servei d’espectacle de teatre per treballar la gestió de les 
emocions i els sentiments als centres educatius de primària que participen en el programa “Sigues tu” de 

Centre d’educació especial de Palau, una subvenció exclosa de concurrència pública 
2018”, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 

17 novembre, general de subvencions, per un import de 12.000,00 € 
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei d’elaboració d’anuncis gràfics (per a premsa en paper i 
per a digitals) i per a altres tasques de disseny gràfic a realitzar al llarg del 2018. Viti Agència Creativa, SL 
Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Elaboració del Pla Municipal de Salut, per un import de 20.000,00 € 
Decret d’adjudicació del contracte menor de subministrament de marxandatge per a lliurar en 

lut pública. Josep Lopez Novell 
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de dinamització de les sessions de pares i mares basat 

programa “Sigues tu en família” 
dicació del contracte menor de servei de formació a distància per a docents que estan duent a 

2018. Fundación Edex 
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de monitorització de la Planta Pilot d'eliminació de 
Nitrats instal·lada a Borrassà per un període de 4 setmanes, incloent dues analítiques amb presa de 

là de Recerca de l’Aigua 
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai delimitat de 200,00 m2 en un 

magatzemar material de Dipsalut 
Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de docència dels cursos de control i gestió 
d'instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi (F101-y, F101-z, F105-aa, F105-ab, 

el senyor ÀMA perquè presti els seus serveis com a auxiliar administratiu a l’Àrea 
de Gestió Administrativa i Econòmica, sota la modalitat contractual d’acumulació de tasques per execució 



 

del Programa d’actuació 2018, amb efecte
mesos

160 07/03/2018 Règim intern 2018_0906  

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora Elisabet Esteva 
de Anzizu en un vuitè del total de la jornada amb la corresponent reducció proporcional del seu sou

161 07/03/2018 Règim intern 2018_0961  

D
d’administratius/ves. Girona. Convocatòria oberta.

162 08/03/2018 Contractació 2018_0852  

Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de docència cursos de control i gestió d'instal·lacions 
de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi.

163 08/03/2018 Contractació 2018_0867  

Adjudicar a LITH GRAFIQUES SL el contracte men
semestre de 2018, per un import de 3.206,00 

164 08/03/2018 Contractació 2018_1121  

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei d’emergències psicològiques al municipi del 
catàleg de serveis de Dipsalut. CPM_C2018/19. AXIOS Suport Psicològic a l’Administració SCP.

165 13/03/2018 Subvencions 2016_2423  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
9.034,82 

166 13/03/2018 Subvencions 2017_0174  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que e
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

167 13/03/2018 Subvencions 2017_0193  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

168 13/03/2018 Subvencions 2017_0196  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les en
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

169 13/03/2018 Subvencions 2017_0197  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

170 13/03/2018 Subvencions 2017_0219  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mieres, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depengui

del Programa d’actuació 2018, amb efectes a partir de l’1 de març de 2018 i per un període inicial de 6 
mesos 
Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora Elisabet Esteva 
de Anzizu en un vuitè del total de la jornada amb la corresponent reducció proporcional del seu sou
Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de creació d’una borsa de treball 
d’administratius/ves. Girona. Convocatòria oberta. 
Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de docència cursos de control i gestió d'instal·lacions 
de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi. 
Adjudicar a LITH GRAFIQUES SL el contracte menor de servei d’impressió del material formatiu del primer 
semestre de 2018, per un import de 3.206,00 €, IVA exclòs 
Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei d’emergències psicològiques al municipi del 
catàleg de serveis de Dipsalut. CPM_C2018/19. AXIOS Suport Psicològic a l’Administració SCP.
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, i minorar
9.034,82 € a 3.672,08 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 3.376,00 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mieres, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 

5 

s a partir de l’1 de març de 2018 i per un període inicial de 6 

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora Elisabet Esteva 
de Anzizu en un vuitè del total de la jornada amb la corresponent reducció proporcional del seu sou 

ecret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de creació d’una borsa de treball 

Decret d’adjudicació del contracte menor de servei de docència cursos de control i gestió d'instal·lacions 

or de servei d’impressió del material formatiu del primer 

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei d’emergències psicològiques al municipi del 
catàleg de serveis de Dipsalut. CPM_C2018/19. AXIOS Suport Psicològic a l’Administració SCP. 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 

2017, concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, i minorar-la de 
le 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, per dur a terme actuacions 
del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 

3.376,00 € a 2.975,98 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 

que en depenguin i minorar-la de 6.161,00 € a 5.785,00 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 

titats que en depenguin i minorar-la de 6.669,00 € a 5.924,99 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 

que en depenguin i minorar-la de 4.398,00 € a 3.998,00 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mieres, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 

de 1.291,00 € a 891,00 €, d’acord amb 



 

l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

171 13/03/2018 Subvencions 2017_0399  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Preses, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

172 13/03/2018 Subvencions 2017_0437  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en dep
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

173 13/03/2018 Subvencions 2017_0520  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

174 13/03/2018 Subvencions 2017_0982  

Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi Oficial de Metges de Girona, per al finançament del 
projecte de formació de professionals metges en promoció de la salut i minorar
€ a 9.957,41 €, d’acord amb l’artic

175 13/03/2018 Subvencions 2017_1221  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riumors, per al suport econòmic de les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança general d

176 13/03/2018 Subvencions 2017_1631  

Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilafant, per al suport econòmic per 
finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
d’un import de 1.350,00 

177 13/03/2018 Subvencions 2017_1649  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, pel finançament de les Xerrades 
sobre salut, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
ha presentat la do

178 13/03/2018 Subvencions 2017_1756  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, per a projectes que lluiten contra 
la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança g

179 13/03/2018 Subvencions 2017_1768  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mont
la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança gene

180 13/03/2018 Contractació 2017_2388  

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei 
de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa “Salut i Crisi” (Pm10) del Catàleg 
de serveis de Dipsalut, mitjanç

l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Preses, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 6.122,00 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 4.193,00 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi Oficial de Metges de Girona, per al finançament del 
projecte de formació de professionals metges en promoció de la salut i minorar
€ a 9.957,41 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riumors, per al suport econòmic de les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilafant, per al suport econòmic per 
finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
d’un import de 1.350,00 €. 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, pel finançament de les Xerrades 
sobre salut, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
ha presentat la documentació justificativa requerida. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, per a projectes que lluiten contra 
la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona i minorar-la 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mont-
la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona i minorar-la de 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei 
de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa “Salut i Crisi” (Pm10) del Catàleg 
de serveis de Dipsalut, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

6 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de les Preses, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 

6.122,00 € a 5.722,00 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut Pública de la 

4.193,00 € a 3.792,98 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de Salut 

en depenguin i minorar-la de 4.169,00 € a 3.787,00 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida al Col·legi Oficial de Metges de Girona, per al finançament del 
projecte de formació de professionals metges en promoció de la salut i minorar-la d’un import de 10.000,00 

le 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riumors, per al suport econòmic de les 
despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals i minorar-la de 1.639,79 € a 551,44 €, d’acord 

e subvencions de la Diputació 
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilafant, per al suport econòmic per 
finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, pel finançament de les Xerrades 
e subvencions de la Diputació, atès que no 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, per a projectes que lluiten contra 
la de 8.801,02 € a 8.526,23 €, d’acord 

eneral de subvencions de la Diputació 
-ras, per a projectes que lluiten contra 

la de 7.785,52 € a 7.252,89 €, d’acord 
ral de subvencions de la Diputació 

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei 
de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa “Salut i Crisi” (Pm10) del Catàleg 

ant procediment obert i tramitació ordinària. 



 

181 13/03/2018 Subvencions 2018_0261  

Concedir al Consorci del Ter, amb NIF P0800060F una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Natura inclusiva a la vora del Ter, per un import de 10.000,00 

182 13/03/2018 Intervenció 2018_0825  Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC1/2018.(LE 2018/37). Dipsalut.

183 13/03/2018 Subvencions 2018_0851  

Con
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar un estudi acústic al menjador del CEIP Aulet de 
Celrà per tal de determinar la seva qualitat 

184 13/03/2018 Intervenció 2018_0943  

Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 1/2018. Primera incorporació de 
romanents . Dipsalut.

185 13/03/2018 Règim intern 2018_1130  

Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la jornada de vaga del 8 de març. Girona. Personal 
de Dipsalut.

186 18/03/2018 Subvencions 2016_0292  

Modificar l’import de la subvenció concedida a Edat3 SCCL, per al finançament de les despeses del 
projecte “Escola de cuidadors” i minorar
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

187 18/03/2018 Subvencions 2016_2412  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
de 
Diputació

188 18/03/2018 Subvencions 2016_2419  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
minorar
de la Diputació

189 18/03/2018 Subvencions 2016_2421  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
36.024,62 

190 18/03/2018 Subvencions 2017_0328  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

191 18/03/2018 Subvencions 2017_0648  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per l’execució dels programes de Salut 
Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2017, i 
minorar

192 18/03/2018 Subvencions 2017_1441  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Gimnàstica de manteniment 
suau”, concedida a l’Associació Clau de Sol de l’Alt Empordà, i minorar
d’acord amb l

Concedir al Consorci del Ter, amb NIF P0800060F una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Natura inclusiva a la vora del Ter, per un import de 10.000,00 
Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC1/2018.(LE 2018/37). Dipsalut.
Concedir a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar un estudi acústic al menjador del CEIP Aulet de 
Celrà per tal de determinar la seva qualitat acústica, per un import de 609,84 
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 1/2018. Primera incorporació de 
romanents . Dipsalut. 
Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la jornada de vaga del 8 de març. Girona. Personal 
de Dipsalut. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a Edat3 SCCL, per al finançament de les despeses del 
projecte “Escola de cuidadors” i minorar-la de 20.000,00 € a 14.864,43 €, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, concedida al Consell Comarcal del Baix Empordà, i minorar
de 81.180,02 € a 49.103,31 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, concedida al Consorci de Benestar Social Gironès
minorar-la de 82.143,04 € a 51.265,30 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, concedida a l’Ajuntament d’Olot, i minorar
36.024,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 1.276,00 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per l’execució dels programes de Salut 
Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2017, i 
minorar-la de 49.342,00 € a 43.826,00 € 
Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Gimnàstica de manteniment 
suau”, concedida a l’Associació Clau de Sol de l’Alt Empordà, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació

7 

Concedir al Consorci del Ter, amb NIF P0800060F una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Natura inclusiva a la vora del Ter, per un import de 10.000,00 € 
Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC1/2018.(LE 2018/37). Dipsalut. 

cedir a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar un estudi acústic al menjador del CEIP Aulet de 

acústica, per un import de 609,84 € 
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 1/2018. Primera incorporació de 

Decret relatiu a l’establiment de serveis mínims durant la jornada de vaga del 8 de març. Girona. Personal 

Modificar l’import de la subvenció concedida a Edat3 SCCL, per al finançament de les despeses del 
€ a 14.864,43 €, d’acord amb l’article 30 de 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
2017, concedida al Consell Comarcal del Baix Empordà, i minorar-la 

€ a 49.103,31 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
2017, concedida al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, i 
, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
2017, concedida a l’Ajuntament d’Olot, i minorar-la de 41.812,81 € a 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Beuda, per dur a terme actuacions del 
Catàleg de Serveis 2017 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 

1.276,00 € a 1.216,00 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per l’execució dels programes de Salut 
Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que incorpora el Pla Anual d’Actuacions de l’any 2017, i 

Modificar l’import de la subvenció per les despeses derivades del projecte “Gimnàstica de manteniment 
suau”, concedida a l’Associació Clau de Sol de l’Alt Empordà, i minorar-la de 1.316,70 € a 1.243,55 €, 

’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 



 

193 18/03/2018 Subvencions 2017_1641  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres, per les despeses derivades del 
projecte Promoció de la salut a Porqueres 2017, i minorar
l’article 30 de l’Ordenança general de su

194 18/03/2018 Subvencions 2017_1854  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Albons, per finançar les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Orde

195 18/03/2018 Subvencions 2017_2136  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llagostera, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de

196 18/03/2018 Subvencions 2017_2159  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
4.401,61 

197 18/03/2018 Subvencions 2017_2186  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
7.427,37 

198 18/03/2018 Subvencions 2017_2189  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilablareix, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 

199 18/03/2018 Subvencions 2017_2295  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Socioeducativa Nousol, per a la realització de 
projectes de cooperació internacional al desenvolupament i minorar
amb l’article 30 de l’Ordenança gener

200 18/03/2018 Subvencions 2017_2325  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
Idibgi, per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, i minorar
3.270,61 

201 18/03/2018 Contractació 2017_2374  

Adjudicar el contracte de serveis de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi i 
formació vinculada, a l’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administrac
72.160,00 
de dos anys amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de dos anys més.

202 18/03/2018 Règim intern 2018_0151  Decret d’aprovació d’indemnitzacions per raó del servei. Girona. OC,S.

203 18/03/2018 AGAiE 2018_0169  

Decret de sol·licitud de certificació digital. Barcelona. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
de la Moneda.

204 19/03/2018 Règim intern 2018_0073  Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. LR,A.

205 19/03/2018 Règim intern 2018_0082  

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. MM, 
À.

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres, per les despeses derivades del 
projecte Promoció de la salut a Porqueres 2017, i minorar-la de 1.690,23 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Albons, per finançar les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llagostera, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
4.401,61 € a 4.401,45 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
7.427,37 € a 7.231,12 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilablareix, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Socioeducativa Nousol, per a la realització de 
projectes de cooperació internacional al desenvolupament i minorar-la 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
Idibgi, per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, i minorar
3.270,61 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Adjudicar el contracte de serveis de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi i 
formació vinculada, a l’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administrac
72.160,00 € més 15.153,60 €, en concepte d’IVA, fent un total de 87.313,60 
de dos anys amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de dos anys més.
Decret d’aprovació d’indemnitzacions per raó del servei. Girona. OC,S.
Decret de sol·licitud de certificació digital. Barcelona. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
de la Moneda. 
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. LR,A.
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. MM, 
À. 

8 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres, per les despeses derivades del 
1.690,23 € a 1.645,02 €, d’acord amb 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Albons, per finançar les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 1.000,00 € a 992,84 €, 

nança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llagostera, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 5.822,54 € a 5.817,01 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 

e 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 

l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilablareix, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 3.711,65 € a 3.259,64 

de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Socioeducativa Nousol, per a la realització de 

la de 5.295,89 € a 5.138,44 €, d’acord 
al de subvencions de la Diputació 

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
Idibgi, per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, i minorar-la de 20.000,00 € a 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Adjudicar el contracte de serveis de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi i 
formació vinculada, a l’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP, per un import màxim de 

IVA, fent un total de 87.313,60 €, amb un termini d’execució 
de dos anys amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de dos anys més. 
Decret d’aprovació d’indemnitzacions per raó del servei. Girona. OC,S. 
Decret de sol·licitud de certificació digital. Barcelona. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa 

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. LR,A. 
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes de febrer de 2018. Girona. MM, 



 

206 19/03/2018 AGAiE 2018_0169  

Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la sol·licitud de renovació de la targeta T
CAT a nom del senyor JBN secretari de l’Organisme.

207 20/03/2018 Subvencions 2017_1663  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Tal
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general d

208 22/03/2018 Subvencions 2016_2411  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
32.229,31 

209 22/03/2018 AGAiE 2017_0674  

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’assegurança col·lectiva de vida i accidents del 
personal de Dipsalut i de l’assegurança de vehicles propietat de Dipsalut. Ferrer & Ojeda Asociados 
Correduría de Seguros, SL.

210 22/03/2018 Subvencions 2017_1151  

Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Rupià, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
atès que no ha acredi
subvencionable establert en el punt 1 de la convocatòria

211 22/03/2018 Subvencions 2017_1210  

Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Viladrau, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
atès que no ha acreditat que l’import ju
subvencionable establert en el punt 1 de la convocatòria

212 22/03/2018 Subvencions 2017_1219  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilamacolum, per a les despeses d’inversió en 
equipaments dels consultoris locals concedida, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
subvencions de la Diputació
consultori”) no s’ajusta als conceptes subvencionables establerts al punt 4t de les Bases reguladores.

213 22/03/2018 Subvencions 2017_1640  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llambilles, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per un import de 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subv
s’ajusta al punt 4 de les Bases reguladores

214 22/03/2018 Subvencions 2017_1673  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Jafre, per a les despeses derivades del manteniment 
dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
subvencions de la Diputació

215 22/03/2018 Subvencions 2017_2291  

Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Fundació Tutelar de les comarques gironines, per al 
suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, 
d’un import de 3.000,00 

216 22/03/2018 Contractació 2017_2456  Decret de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei per a la 

Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la sol·licitud de renovació de la targeta T
CAT a nom del senyor JBN secretari de l’Organisme. 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, atès que no ha presentat la documentació requerida
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, concedida a l’Ajuntament de Figueres, i minorar
32.229,31 € a 23.215,42 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’assegurança col·lectiva de vida i accidents del 
personal de Dipsalut i de l’assegurança de vehicles propietat de Dipsalut. Ferrer & Ojeda Asociados 
Correduría de Seguros, SL. 
Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Rupià, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
atès que no ha acreditat que l’import justificat de 1.584,51 
subvencionable establert en el punt 1 de la convocatòria 
Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Viladrau, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
atès que no ha acreditat que l’import justificat de 2.145,10 
subvencionable establert en el punt 1 de la convocatòria 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilamacolum, per a les despeses d’inversió en 
equipaments dels consultoris locals concedida, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
subvencions de la Diputació, atès que l’objecte justificat (“substitució marc finestra” i “impermeabilització 
consultori”) no s’ajusta als conceptes subvencionables establerts al punt 4t de les Bases reguladores.
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llambilles, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per un import de 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, atès que l’objecte justificat no 
s’ajusta al punt 4 de les Bases reguladores 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Jafre, per a les despeses derivades del manteniment 
dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general
subvencions de la Diputació, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Fundació Tutelar de les comarques gironines, per al 
suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, 
d’un import de 3.000,00 € 
Decret de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei per a la 
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Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la sol·licitud de renovació de la targeta T-

lada d’Empordà, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de 

, atès que no ha presentat la documentació requerida 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 

2017, concedida a l’Ajuntament de Figueres, i minorar-la de 
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’assegurança col·lectiva de vida i accidents del 
personal de Dipsalut i de l’assegurança de vehicles propietat de Dipsalut. Ferrer & Ojeda Asociados – 

Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Rupià, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, 

tat que l’import justificat de 1.584,51 € s’hagi realitzat dins del període 

Revocar la subvenció per a les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals concedida a 
l’Ajuntament de Viladrau, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació, 

stificat de 2.145,10 € s’hagi realitzat dins del període 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilamacolum, per a les despeses d’inversió en 
equipaments dels consultoris locals concedida, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 

ificat (“substitució marc finestra” i “impermeabilització 
consultori”) no s’ajusta als conceptes subvencionables establerts al punt 4t de les Bases reguladores. 
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llambilles, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, per un import de 1.050,00 €, d’acord 

encions de la Diputació, atès que l’objecte justificat no 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Jafre, per a les despeses derivades del manteniment 
dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 

presentat la documentació justificativa requerida 
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Fundació Tutelar de les comarques gironines, per al 
suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, 

Decret de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de la contractació del servei per a la 



 

implantació i parametrització de diferents procediments administratius en el marc del gestor d’expedients 
de Firmadoc [AYTOS], mitjançan

217 22/03/2018 Règim intern 2018_0265  

Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis de fills. Girona. Personal 
de Dipsalut.

218 22/03/2018 Subvencions 2018_0902  

Concedir al Consorci de l’Estany, una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import total de 
20.000,00 

219 26/03/2018 Subvencions 2017_1397  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per les despeses 
derivades del funcionament ordinari del centre docent de formació d’adults, i minorar
4.402,51 

220 31/03/2018 Subvencions 2015_0312  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Universitat de Girona, per al finançament del Pla 
estratègic 2015
134.000,95 

221 31/03/2018 Subvencions 2016_2413  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016
29.042,60 

222 31/03/2018 Subvencions 2017_1385  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes, per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, i minorar
28.368,37 

223 31/03/2018 Subvencions 2017_1429  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de l’Escala, per les despeses derivades del 
projecte Estimulació de les capacitats de les persones grans a l’Escala, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordena

224 31/03/2018 Subvencions 2017_2242  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’

225 31/03/2018 AGAiE 2018_0169  

Decret de sol·licitud d’alta d’un certificat digital. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC).

226 31/03/2018 Règim intern 2018_0201  

D
Dipsalut.

implantació i parametrització de diferents procediments administratius en el marc del gestor d’expedients 
de Firmadoc [AYTOS], mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària
Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis de fills. Girona. Personal 
de Dipsalut. 
Concedir al Consorci de l’Estany, una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import total de 
20.000,00 €, per a l’anualitat 2018 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per les despeses 
derivades del funcionament ordinari del centre docent de formació d’adults, i minorar
4.402,51 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Universitat de Girona, per al finançament del Pla 
estratègic 2015-2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut, anualitat 2017, i minorar
134.000,95 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subven
Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, al Consorci de Benestar Social del Ripollès, i minorar
29.042,60 € a 28.170,59 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes, per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, i minorar
28.368,37 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subven
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de l’Escala, per les despeses derivades del 
projecte Estimulació de les capacitats de les persones grans a l’Escala, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Decret de sol·licitud d’alta d’un certificat digital. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 
Decret d’establiment d’una prova pilot de la modificació dels horaris de treball. Girona. Personal de 
Dipsalut. 
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implantació i parametrització de diferents procediments administratius en el marc del gestor d’expedients 
t procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària 

Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis de fills. Girona. Personal 

Concedir al Consorci de l’Estany, una subvenció nominativa per al finançament del projecte Manteniment 
de la xarxa d’itineraris a peu o en bicicleta de l’entorn de l’Estany de Banyoles, per un import total de 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per les despeses 
derivades del funcionament ordinari del centre docent de formació d’adults, i minorar-la de 5.039,49 € a 

e subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a la Universitat de Girona, per al finançament del Pla 

2018 de la Càtedra de Promoció de la Salut, anualitat 2017, i minorar-la de 135.000,00 € a 
’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

Modificar l’import de la subvenció per al finançament d’accions lligades a l’ocupació de persones en el 
2017, al Consorci de Benestar Social del Ripollès, i minorar-la de 

mb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes, per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, i minorar-la de 29.486,77 € a 

30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de l’Escala, per les despeses derivades del 
projecte Estimulació de les capacitats de les persones grans a l’Escala, i minorar-la de 822,74 € a 822,35 

cions de la Diputació 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per finançar les actuacions de 
lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 3.726,53 € a 3.335,05 

cions de la Diputació 
Decret de sol·licitud d’alta d’un certificat digital. Barcelona. Consorci Administració Oberta de Catalunya 

ecret d’establiment d’una prova pilot de la modificació dels horaris de treball. Girona. Personal de 



 

5. Exp. 19_2018_74_X0101 
suport econòmic a Ajuntaments de la demarcació de
finançament de projectes de promoció de la salut (P m07)

 
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc el 
dia 7 de març de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 
a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i 
intervencions terapèutiques i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març de 
2017. 
  
La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a a
2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20.
 
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre alt
sol·licituds. 
 
Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides als 121 ajuntaments de la demarcació de Girona que han 
presentat sol·licitud de subvenció en temps i 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolu
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud e
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
A més amb la presentació de la sol·licitud 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.
 
Així mateix, de conformitat amb el punt  9 de les bases reguladores i amb l’informe de 
l’àrea gestora es concedei
Castell-Platja d’Aro, en haver obtingut la millor valoració, tal com s’indica en la Taula 1.
 

Exp. 19_2018_74_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
suport econòmic a Ajuntaments de la demarcació de
finançament de projectes de promoció de la salut (P m07) 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc el 
dia 7 de març de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 

i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i 
intervencions terapèutiques i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març de 

La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a ajuntaments per a projectes de promoció de la salut per l’any 
2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20. 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 121 

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides als 121 ajuntaments de la demarcació de Girona que han 
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.

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

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

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

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

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
dora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 

valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.

Així mateix, de conformitat amb el punt  9 de les bases reguladores i amb l’informe de 
l’àrea gestora es concedeix una subvenció d’import incrementat a l’Ajuntament de 

Platja d’Aro, en haver obtingut la millor valoració, tal com s’indica en la Taula 1.
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
suport econòmic a Ajuntaments de la demarcació de  Girona per al 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc el 
dia 7 de març de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 

i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i 
intervencions terapèutiques i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març de 

La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
juntaments per a projectes de promoció de la salut per l’any 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
res, que s’han presentat 121 

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides als 121 ajuntaments de la demarcació de Girona que han 

forma, l’objecte de les quals s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable. 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ció de concessió d’una 

subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
’obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 

star al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
dora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 

valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds. 

Així mateix, de conformitat amb el punt  9 de les bases reguladores i amb l’informe de 
x una subvenció d’import incrementat a l’Ajuntament de 

Platja d’Aro, en haver obtingut la millor valoració, tal com s’indica en la Taula 1. 



 

Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president 
 
Per tot l’exposat, i a proposta d
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions 
de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tenint en compte 
les puntuacions indicades en la Taula 1.
 
Segon. Disposar la despesa, 
€) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/46204 
de vida per a aj. del pressupost de Dipsalut d’enguany.
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, 
màxim, el 2 d’octubre de 2018.
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut

Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

proposta del president de la Comissió Qualificadora
òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 

competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix 
unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a projectes de promoció de la salut a la demarcació 

subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tenint en compte 
les puntuacions indicades en la Taula 1. 

Disposar la despesa, per un total de dos-cents noranta mil euros (290.000,00 
àrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut i qualitat 

pressupost de Dipsalut d’enguany. 

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, 
2 d’octubre de 2018.  

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

www.seu.cat/dipsalut). 

12 

Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 

el president de la Comissió Qualificadora, el Consell 
òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 

confereix aprova, per 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
per a projectes de promoció de la salut a la demarcació 

subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tenint en compte 

cents noranta mil euros (290.000,00 
c promoció salut i qualitat 

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

ww.seu.cat/dipsalut), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores de la subvenció. 

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

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



 

 

Taula 1 Puntuacions segons els criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria

Nº Expedient 
general 
Absis 

Ajuntament Projecte / Programa / 
Activitat 

Conting
ut 10

2018/1079 
Castell-Platja d'Aro 
(1) 

Programa transversal de 
promoció de la salut a 
Castell-Platja d'Aro i 
S'Agaró 

10

2018/765 Albanyà Tallers de memòria per 
a majors de 65 anys 4 

2018/991 Alp Alp es mou 4 

2018/865 Amer Curs exercicis físics 
destinats a la gent gran 

7 

2018/1056 Anglès Cursets de natació 6 

2018/900 Arbúcies Mou-te, fem salut 6 

2018/801 
Avinyonet de 
Puigventós 

Foment de polítiques de 
salut i qualitat de vida 6 

2018/1008 Bàscara Grans Independents 6 

2018/986 
Bellcaire 
d'Empordà Hàbits promoció salut 4 

Puntuacions segons els criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria 

Conting
ut 10 

Habilita
ts 15 

Deter
minan
ts de 
la 
Salut 
15 

SOC 
10 

Aprenent
atge 
pràctic 10  

Innovac
ió 10 

Cofinan
çament 
10 

Qualitat 
tècnica 
10 

10 15 14 8 9 8 10 9 

 6 6 4 7 4 4 4 

 7 7 4 9 4 7 5 

 12 13 6 7 6 7 6 

 9 8 4 6 6 6 5 

 7 7 5 6 6 10 5 

 9 8 4 6 6 5 5 

 9 8 4 6 6 5 6 

 7 7 4 9 4 7 5 

13 

Qualitat 
tècnica Coherè

ncia 10 
Total 
punts 

Coef. 
Punts 

10 93 1 

4 43 0,5 

6 53 0,6 

6 70 0,7 

5 55 0,6 

5 57 0,6 

5 54 0,6 

6 56 0,6 

6 53 0,6 



 

2018/935 Besalú 
Activitats de promoció 
de la salut - Activitats 
gent gran i aula d'adults 

5 

2018/804 Bescanó Cursos i tallers Bescanó 
2017/2018 4 

2018/894 
Bisbal d'Empordà, 
la Punt Jove de Salut 8 

2018/1108 Biure 
Gimnàstica suau-
estiraments i tallers de 
memòria 

4 

2018/1009 Blanes 

Programa de prevenció 
al consum de drogues i 
als seus problemes 
associats 

6 

2018/760 
Boadella i les 
Escaules 

Gimnàstica. Treball 
corporal conscient per a 
totes les edats 

4 

2018/849 Bolvir Activitat de promoció de 
la salut: Aquagym 4 

2018/820 Bordils Accions de promoció de 
la Salut a Bordils 6 

2018/951 Borrassà Borrassà mou-te !!! 5 

2018/795 Breda 

Taller d'activitats 
recreatives, 
d'estimulació cognitiva i 
animació sociocultural 
per la gent gran 

6 

2018/953 Brunyola Taller de Memòria 4 

 7 6 4 8 4 7 6 

 7 7 4 9 4 9 6 

 12 13 6 7 8 6 6 

 6 6 4 7 4 6 4 

 10 10 5 7 6 8 6 

 6 6 4 7 4 4 5 

 6 6 4 7 4 4 5 

 9 8 4 6 6 6 5 

 7 6 4 8 4 7 6 

 9 8 4 6 6 6 6 

 6 6 4 7 4 4 6 

14 

6 53 0,6 

5 55 0,6 

6 72 0,8 

4 45 0,5 

6 64 0,7 

5 45 0,5 

5 45 0,5 

5 55 0,6 

6 53 0,6 

6 57 0,6 

6 47 0,5 



 

2018/1041 Cabanes 

Programa de suport 
econòmic per a la 
realització d'activitats de 
promoció de la salut 

4 

2018/1015 Cadaqués 
Programa d'atenció i 
prevenció a la 
dependència 

4 

2018/813 Camós 
Gimnàstica de 
manteniment per a gent 
gran 

4 

2018/1090 Campdevànol Jornades esportives 
2018 

4 

2018/1088 Campllong 

Programa de Promoció 
de la Salut mitjançant 
l'activitat física destinat a 
la gent gran 

4 

2018/1097 Camprodon L'Esport a la vida 4 

2018/1074 Cantallops promoció de la salut 4 

2018/1035 Cassà de la Selva 
Promoció de la Salut 
mental de la gent gran a 
Cassà de la Selva 

4 

2018/908 
Castelló 
d'Empúries 

Activitats de promoció i 
divulgació de la salut 4 

2018/978 Cellera de Ter, la Posa't en forma 7 

2018/1049 Celrà Oficina Municipal 
d'Atenció a les Persones 6 

2018/928 Cervià de Ter Cuida't 3 

 6 6 4 7 4 4 5 

 6 6 4 7 4 4 4 

 7 7 4 9 4 8 4 

 5 5 4 6 4 4 4 

 7 7 4 9 4 4 5 

 7 7 4 9 4 6 6 

 7 7 5 9 4 4 5 

 7 6 5 7 4 6 5 

 7 7 4 9 4 5 5 

 11 11 6 7 6 10 6 

 11 11 6 7 6 10 6 

 5 5 4 4 4 6 4 

15 

5 45 0,5 

4 43 0,5 

5 52 0,6 

4 40 0,4 

5 49 0,5 

5 52 0,6 

6 51 0,6 

5 49 0,5 

6 51 0,6 

6 70 0,7 

6 69 0,7 

4 39 0,4 



 

2018/1048 Colera 
Taller de gimnàs i 
memòria per a la gent 
gran i classes de ioga 

6 

2018/1095 Corçà 

Taller intervenció 
cognitiva i detecció de 
necessitats realitzats per 
Tangram SC 

6 

2018/937 Cornellà del Terri 
Activitats de promoció 
de la salut per majors de 
65 anys 

5 

2018/749 Darnius 
Tallers de memòria i de 
gimnàstica per a la gent 
gran 

5 

2018/901 Escala, l' 

Estimulació de les 
capacitats de les 
persones grans de 
l'Escala 

6 

2018/1033 Esponellà 
Activitat física i esport 
pel col·lectiu de la Gent 
Gran d'Esponellà 

4 

2018/738 Far d'Empordà, el 
Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent 
gran 

4 

2018/929 Figueres 
Programa municipal 
d'activitats de promoció 
de la salut 

4 

2018/798 Flaçà Dos tallers de memòria i 
gimnàstica 4 

2018/1115 Foixà 
Taller de psicomotricitat 
i manteniment de la 
memòria 

4 

2018/872 Fontcoberta Activitats de promoció 
de la salut a Fontcoberta 4 

2018/821 Forallac Activitat física per a la 
gent gran 4 

 9 8 4 6 6 4 5 

 9 8 4 6 6 4 5 

 7 6 4 8 4 5 5 

 7 6 4 9 4 4 5 

 9 8 4 6 6 6 5 

 7 6 5 8 4 7 5 

 7 7 4 9 4 4 5 

 7 6 4 8 4 10 5 

 6 6 4 7 4 4 4 

 6 6 4 7 4 5 5 

 7 7 4 9 4 7 5 

 6 6 4 7 4 5 4 

16 

5 53 0,6 

5 53 0,6 

6 50 0,5 

5 49 0,5 

5 55 0,6 

5 51 0,6 

5 49 0,5 

6 54 0,6 

4 43 0,5 

5 46 0,5 

5 52 0,6 

4 44 0,5 



 

2018/956 Fornells de la Selva  

Programa per la 
promoció i manteniment 
de la salut física per a la 
gent gran 

7 

2018/823 Fortià 
Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent 
gran 

5 

2018/984 Garrigàs 

Programa d'atenció i 
prevenció a la 
dependència: taller 
gimnàstica i taller 
memòria 

6 

2018/856 Garrigoles 

Taller de memòria i 
psicomotricitat per a la 
gent gran i Taller de 
gimnàs 

4 

2018/1093 Garriguella 

Adults. Fomentar 
diferents habilitats i 
facilitar i millorar la 
interacció social de 
diversos col·lectius de la 
població 

4 

2018/1006 Hostalric Gimnàstica dolça gent 
gran 

6 

2018/1114 Jafre Taller de Memòria 4 

2018/1057 Jonquera, la Fomentem la Salut 2018 7 

2018/750 Juià 
Tallers de memòria i de 
manteniment físic per a 
majors de 65 anys 

4 

2018/732 Lladó Taller de memòria 4 

 12 13 6 7 6 5 7 

 7 7 5 9 4 4 5 

 9 8 4 6 6 4 6 

 7 7 4 9 4 5 5 

 7 7 4 9 4 4 6 

 9 8 4 6 6 5 6 

 6 6 4 7 4 8 5 

 12 12 6 7 6 6 7 

 6 6 4 7 4 8 4 

 6 6 4 7 4 4 5 

17 

7 70 0,7 

5 51 0,6 

6 55 0,6 

5 50 0,5 

6 51 0,6 

6 56 0,6 

5 49 0,5 

7 70 0,7 

5 48 0,5 

5 45 0,5 



 

2018/933 Llambilles Activitats per a la 
promoció de la salut 5 

2018/1012 Maçanet de la Selva  

Projecte de promoció de 
la salut i la qualitat de 
vida dels maçanetencs i 
maçanetenques 

7 

2018/958 Maià de Montcal Activitats de promoció 
de la salut 7 

2018/736 Masarac 
Tallers 2018 de 
memòria i gimnàstica 
per a gent gran 

4 

2018/790 Mollet de Peralada Tallers per a la tercera 
edat 4 

2018/1030 Navata 

Activitats de promoció 
de la salut dirigides a 
persones adultes i de la 
tercera edat 

4 

2018/803 Olot Olot fa salut 7 

2018/860 Palafrugell 
Projecte de promoció de 
la salut-Punt Jove de 
Salut 

7 

2018/802 Palamós Promoció d'Hàbits 
Saludables 6 

2018/1104 
Palau de Santa 
Eulàlia 

Taller de gimnàstica 
adaptada 

4 

2018/983 Palau-Sator Taller de memòria i curs 
de gimnàstica 7 

2018/1066 Palau-Saverdera 
Taller de memòria, 
alfabetització, 
alfabetització digital i 

4 
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6 50 0,5 

7 68 0,7 

7 69 0,7 

5 46 0,5 

5 46 0,5 

5 50 0,5 

6 73 0,8 

7 70 0,7 

6 67 0,7 

4 47 0,5 

7 66 0,7 

6 51 0,6 



 

xerrades informatives 
per a gent gran i infants 

2018/785 Palol de Revardit 
Gimnàstica de 
manteniment per a la 
gent gran 

4 

2018/993 Pals Activa't i gaudeix plus 65 7 

2018/1081 Pau 
Activitats de promoció 
de la salut i hàbits 
saludables 

4 

2018/1069 Pera, la Taller de memòria 5 

2018/1045 Peralada 

Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent 
gran a Peralada i 
Vilanova de la Muga 

7 

2018/748 Pont de Molins 
Gimnàstica de 
manteniment per a 
majors de 55 anys 

5 

2018/1064 Porqueres Promoció de la salut a 
Porqueres, 2018 7 

2018/774 Preses, les Tallers de memòria per 
a gent gran 4 

2018/1070 Quart 

Tallers i cursos gent 
gran: fisioteràpia, 
gimnàstica de 
manteniment 

4 

2018/905 Regencós Posa't en forma per a 
una vida més saludable 4 

2018/834 Riells i Viabrea Tallers de Memòria 4 

 6 6 4 7 4 4 4 

 11 11 6 7 6 9 6 

 6 6 4 7 4 4 4 

 4 7 6 4 9 4 5 

 11 12 6 7 6 5 6 

 7 6 4 9 4 5 5 

 12 12 6 7 6 5 7 

 6 6 4 7 4 5 4 

 6 6 4 7 4 9 4 

 6 6 4 7 4 5 5 

 6 6 4 7 4 5 4 
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5 44 0,5 

6 69 0,7 

4 43 0,5 

5 49 0,5 

6 66 0,7 

5 50 0,5 

7 69 0,7 

4 44 0,5 

4 48 0,5 

6 47 0,5 

4 44 0,5 



 

2018/896 Ripoll 
Programa de promoció 
de la salut i dels hàbits 
saludables 

7 

2018/1094 Riudarenes La Salut el Primer 7 

2018/826 Riudaura 
Taller de memòria, 
gimnàstica per a gent 
gran i mes de la salut 

4 

2018/1038 
Riudellots de la 
Selva Fem salut a Riudellots! 7 

2018/868 Salt Pla de salut jove 10

2018/779 
Sant Climent 
Sescebes 

Tallers de memòria per 
a gent gran 4 

2018/1059 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

Activitat esbart dansaire 
Montsoriu i Colla del 
Tirabou 

6 

2018/949 
Sant Feliu de 
Guíxols 

Programa de natació 
escolar de l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols 

5 

2018/1040 Sant Gregori S@lut Sant Gregori 
2018 

7 

2018/919 Sant Hilari Sacalm Sant Hilari Sacalm, 
territori 100% salut 

6 

2018/832 
Sant Jaume de 
Llierca 

Zona Vip. Vine i parlem. 
Acompanyament 
integral a l'adolescència 

8 

2018/987 
Sant Joan de les 
Abadesses Forma't en salut! 8 

 10 12 6 7 6 9 6 

 12 13 6 7 6 10 6 

 7 7 4 9 4 5 5 

 12 13 6 7 6 6 6 
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 9 9 6 7 6 5 6 

 9 8 4 6 6 10 6 

 11 10 7 8 8 4 7 

 12 13 6 7 8 7 7 
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6 69 0,7 

6 73 0,8 

6 51 0,6 

6 69 0,7 

9 90 1 

6 50 0,5 

5 49 0,5 

5 51 0,6 

6 61 0,7 

6 61 0,7 

7 70 0,7 

7 75 0,8 



 

2018/827 Sant Jordi Desvalls Activitats de promoció 
de la salut 2018 4 

2018/912 
Sant Julià del Llor i 
Bonmatí Envelliment actiu 4 

2018/794 Sant Martí Vell Taller de Memòria i 
Caminades Saludables 6 

2018/1002 Sant Mori 
Gimnàstica de 
manteniment per a la 
gent gran 

4 

2018/793 Sant Pere Pescador  Salut i Sant Pere 7 

2018/822 
Santa Coloma de 
Farners Les Roques de l'aigua 8 

2018/1082 
Santa Cristina 
d'Aro No et ratllis i Cuida’t! 6 

2018/975 Santa Pau 

Transformant l'energia: 
Promoció de la salut 
jove i la qualitat de vida 
a Santa Pau 

4 

2018/911 Sarrià de Ter Oficina d'atenció a la 
gent gran 4 

2018/997 
Saus-Camallera i 
Llampàies 

Gimnàstica de 
manteniment 

4 

2018/828 Serinyà Promoció de la Salut a 
Serinyà 4 

2018/859 Sils Taller de memòria per a 
la gent gran 4 
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6 50 0,5 

6 47 0,5 

6 54 0,6 

5 49 0,5 

6 72 0,8 

8 83 1 

5 54 0,6 

6 52 0,6 

5 54 0,6 

6 50 0,5 

6 52 0,6 

5 44 0,5 



 

2018/1060 
Tallada d'Empordà, 
la 

Ens activem per a la 
salut i el benestar 7 

2018/1100 Terrades 
Taller de Memòria: 
Tardor 2017 i Primavera 
2018 

4 

2018/1007 
Torroella de 
Montgrí 

Promoció de la salut a 
Torroella de Montgrí - 
l'Estartit 2018 

7 

2018/1036 Tossa de Mar Activitats de promoció 
de la salut a Tossa 

4 

2018/1031 Ullastret Ullastret es mou 4 

2018/861 Urús 
Promoció de la salut per 
la gent del municipi 
d'Urús 

4 

2018/950 Vall d'en Bas, la Jornada de Salut de la 
Vall d'en Bas 5 

2018/1043 
Vallfogona de 
Ripollès Vallfogona ben cuidats 7 

2018/1076 Ventalló Taller de memòria per a 
la gent gran 4 

2018/1061 Verges Som Actius! 8 

2018/926 Vidreres 
Activitats del programa 
de promoció de la salut 
de Vidreres 

4 

2018/954 Vilablareix Aquí fem salut 6 
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 12 11 6 7 6 7 7 

 7 6 5 8 4 6 6 

 6 6 4 7 4 5 4 

 7 7 4 9 4 5 5 

 7 6 4 8 5 5 5 
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7 69 0,7 

5 49 0,5 

7 70 0,7 

5 51 0,6 

4 44 0,5 

5 50 0,5 

5 50 0,5 

5 58 0,6 

5 49 0,5 

7 70 0,7 

6 54 0,6 

6 58 0,6 



 

2018/881 Viladamat Dinamització de la gent 
gran 4 

2018/876 Viladasens Taller de memòria 4 

2018/833 Viladrau Gent gran, gran gent! 4 

2018/940 Vilafant Vila educadora i 
promotora de salut-2018 

4 

2018/1029 Vilajuïga Vilajuïga es mou 4 

2018/838 Vilamalla Promoció de la Salut 
2018 4 

2018/892 Vilanant Activitat física per a la 
gent gran 4 

2018/931 Vila-Sacra 
Activitat Fisicoesportives 
per a la població de Vila-
sacra 

4 

 
(1) Projecte amb contingut clar, amb explicació del context on es fa la intervenció; s’hi treballen i no només defineixen, les ha

minimitzar els efectes dels determinants de la salut, amb propostes com ara el club de la feina i activitats que tenen com a objectiu l’augment del SOC, com el club d
feina o els horts ecològics i les activitats inter-generacionals; una bona part de les accions del projecte promouen l’aprenen
les pròpies capacitats i en el qual l’error no es penalitza sinó que és una eina més d’aprenentatge. L’autofinançament s’ha v
més percentatge d’autofinançament més puntuació, amb un mínim de 4 punts i un màxim de 10, de la següent manera: fins al 10%: 4 punts; 11 a 20%: 6 punts; 21 a 30%: 
6 punts; 31 a 40% 7 punts; 41 a 50%: 8 punts; 51 a 60%: 9 punts i 61% o més: 10 punts. Es tracta d’un projecte detallat amb f
cada acció i que entre els seus objectius, apart dels genèrics d’adquisició d’estils de vida saludables, amb treball de les h
temes mediambientals. 

 7 7 4 9 4 5 5 

 6 6 4 7 4 5 5 

 7 7 4 9 4 4 5 

 6 6 4 7 4 6 5 

 6 6 4 7 4 4 4 

 7 7 4 9 4 6 5 

 6 6 4 7 4 4 5 

 7 6 4 7 4 5 5 

Projecte amb contingut clar, amb explicació del context on es fa la intervenció; s’hi treballen i no només defineixen, les habilitats per a la vida; accions amb l’objectiu de 
de la salut, amb propostes com ara el club de la feina i activitats que tenen com a objectiu l’augment del SOC, com el club d

generacionals; una bona part de les accions del projecte promouen l’aprenentatge pràctic en un context que permet explorar 
les pròpies capacitats i en el qual l’error no es penalitza sinó que és una eina més d’aprenentatge. L’autofinançament s’ha valorat de forma automàtica, de manera que a 

untuació, amb un mínim de 4 punts i un màxim de 10, de la següent manera: fins al 10%: 4 punts; 11 a 20%: 6 punts; 21 a 30%: 
6 punts; 31 a 40% 7 punts; 41 a 50%: 8 punts; 51 a 60%: 9 punts i 61% o més: 10 punts. Es tracta d’un projecte detallat amb forta coherència interna que baixa al detall de 
cada acció i que entre els seus objectius, apart dels genèrics d’adquisició d’estils de vida saludables, amb treball de les habilitats per la vida, incorpora la sensibilització en 
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5 50 0,5 

6 47 0,5 

5 49 0,5 

6 48 0,5 

5 44 0,5 

4 50 0,5 

5 45 0,5 

6 48 0,5 

bilitats per a la vida; accions amb l’objectiu de 
de la salut, amb propostes com ara el club de la feina i activitats que tenen com a objectiu l’augment del SOC, com el club de la 

tatge pràctic en un context que permet explorar 
alorat de forma automàtica, de manera que a 

untuació, amb un mínim de 4 punts i un màxim de 10, de la següent manera: fins al 10%: 4 punts; 11 a 20%: 6 punts; 21 a 30%: 
oherència interna que baixa al detall de 

abilitats per la vida, incorpora la sensibilització en 



 

Annex I    

Nº 
Expedient 
Gral. Absis 

Núm. 
en llibre Ajuntament CIF 

2018/1079 2018/108 Castell-Platja d'Aro P1705300J

2018/765 2018/008 Albanyà P1700300E

2018/991 2018/74 Alp P1700600H

2018/865 2018/038 Amer P1700700F

2018/1056 2018/97 Anglès P1700800D

2018/900 2018/46 Arbúcies P1700900B

2018/801 2018/017 
Avinyonet de 
Puigventós P1701200F

2018/1008 2018/80 Bàscara P1701800C

2018/986 2018/72 
Bellcaire 
d'Empordà P1702100G

    

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
subvenciona
ble corregida 

Puntua
ció 

Atorgat final 
(1) 

P1705300J 
Programa transversal de 
promoció de la salut a 
Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 

34.953,42 € 93 20.000,00

P1700300E Tallers de memòria per a 
majors de 65 anys 900,00 € 43 609,84 

P1700600H Alp es mou 5.450,00 € 53 2.215,76

P1700700F 
Curs exercicis físics destinats 
a la gent gran 1.500,00 € 70 632,43 

P1700800D Cursets de natació 800,00 € 55 421,62 

P1700900B Mou-te, fem salut 28.500,00 € 57 7.528,91

P1701200F Foment de polítiques de salut 
i qualitat de vida 2.936,50 € 54 1.061,22

P1701800C Grans Independents 6.717,15 € 56 2.730,93

P1702100G Hàbits promoció salut 6.900,00 € 53 2.805,27
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Atorgat final 

% 
atorgat/bas
e 
subvenció-
nable 

Conceptes no 
subvencionables 

20.000,00 57,22% 

Treball amb joves a 
l'Institut: 2.800,00 €; 
Punt Jove de Salut: 
10.000,00€ 

 67,76%   

2.215,76 40,66% Consum fruita: 
500,00 € 

 42,16% Material: 97,35 € 

 52,70% 
Material cursets 
(colxonetes, 
xurros...):1.200,0€ 

7.528,91 26,42%   

1.061,22 36,14%   

2.730,93 40,66% 
Projector i pantalla 
per tallers de 
memòria: 370,65€; 

2.805,27 40,66%   



 

2018/935 2018/58 Besalú P1702200E

2018/804 2018/020 Bescanó P1702300C

2018/894 2018/44 
Bisbal d'Empordà, 
la P1702500H

2018/1108 2018/119 Biure P1724900D

2018/1009 2018/81 Blanes P1702600F

2018/760 2018/007 
Boadella i les 
Escaules P1703200D

2018/849 2018/033 Bolvir P1702700D

2018/820 2018/022 Bordils P1702800B

2018/951 2018/63 Borrassà P1702900J

2018/795 2018/015 Breda P1703000H

2018/953 2018/64 Brunyola P1703100F

2018/1041 2018/92 Cabanes P1703300B

P1702200E 
Activitats de promoció de la 
salut - Activitats gent gran i 
aula d'adults 

11.200,00 € 53 4.047,54

P1702300C Cursos i tallers Bescanó 
2017/2018 14.300,00 € 55 4.517,35

P1702500H Punt Jove de Salut 3.610,00 € 72 1.522,04

P1724900D Gimnàstica suau-estiraments 
i tallers de memòria 2.940,00 € 45 996,07 

P1702600F 
Programa de prevenció al 
consum de drogues i als seus 
problemes associats 

4.900,00 € 64 1.291,21

P1703200D 
Gimnàstica. Treball corporal 
conscient per a totes les 
edats 

2.310,00 € 45 782,63 

P1702700D Activitat de promoció de la 
salut: Aquagym 1.400,00 € 45 474,32 

P1702800B Accions de promoció de la 
Salut a Bordils 2.525,00 € 55 912,5 

P1702900J Borrassà mou-te !!! 2.000,00 € 53 813,12 

P1703000H 

Taller d'activitats recreatives, 
d'estimulació cognitiva i 
animació sociocultural per la 
gent gran 

12.833,33 € 57 4.637,81

P1703100F Taller de Memòria 1.575,00 € 47 533,61 

P1703300B 
Programa de suport econòmic 
per a la realització d'activitats 
de promoció de la salut 

1.500,00 € 45 508,2 
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4.047,54 36,14%   

4.517,35 31,59%   

1.522,04 42,16%   

 33,88%   

1.291,21 26,35%   

 33,88%   

 33,88%   

36,14%   

 40,66%   

4.637,81 36,14%   

 33,88%   

33,88%   



 

2018/1015 2018/83 Cadaqués P1703500G

2018/813 2018/021 Camós P1703900I

2018/1090 2018/112 Campdevànol P1704000G

2018/1088 2018/111 Campllong P1704200C

2018/1097 2018/116 Camprodon P1704300A

2018/1074 2018/106 Cantallops P1704500F

2018/1035 2018/88 Cassà de la Selva P1704900H

2018/908 2018/49 
Castelló 
d'Empúries P1705200B

2018/978 2018/69 Cellera de Ter, la P1720100E

2018/1049 2018/96 Celrà P1705400H

2018/928 2018/54 Cervià de Ter P1705500E

2018/1048 2018/95 Colera P1705900G

P1703500G Programa d'atenció i 
prevenció a la dependència 850,00 € 43 511,97 

P1703900I Gimnàstica de manteniment 
per a gent gran 2.886,80 € 52 1.173,66

P1704000G Jornades esportives 2018 750,00 € 40 451,73 

P1704200C 
Programa de Promoció de la 
Salut mitjançant l'activitat 
física destinat a la gent gran 

1.800,00 € 49 609,84 

P1704300A L'Esport a la vida 12.600,00 € 52 4.553,49

P1704500F promoció de la salut 1.500,00 € 51 609,84 

P1704900H 
Promoció de la Salut mental 
de la gent gran a Cassà de la 
Selva 

1.100,00 € 49 579,73 

P1705200B Activitats de promoció i 
divulgació de la salut 11.000,00 € 51 3.478,36

P1720100E Posa't en forma 29.190,18 € 70 7.528,91

P1705400H Oficina Municipal d'Atenció a 
les Persones 35.531,76 € 69 7.528,91

P1705500E Cuida't 1.300,00 € 39 352,38 

P1705900G 
Taller de gimnàs i memòria 
per a la gent gran i classes de 
ioga 

3.450,50 € 53 1.402,84
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 60,23%   

1.173,66 40,66%   

 60,23%   

 33,88%   

4.553,49 36,14%   

 40,66%   

 52,70%   

3.478,36 31,62% Altres: 500,00 € 

7.528,91 25,79%   

7.528,91 21,19%   

 27,11%   

1.402,84 40,66%   



 

2018/1095 2018/115 Corçà P1706200A

2018/937 2018/59 Cornellà del Terri P1706100C

2018/749 2018/005 Darnius  P1706500D

2018/901 2018/47 Escala, l' P1706800H

2018/1033 2018/87 Esponellà P1707100B

2018/738 2018/003 Far d'Empordà, el P1700500J

2018/929 2018/55 Figueres P1707200J

2018/798 2018/016 Flaçà P1707300H

2018/1115 2018/121 Foixà P1707400F

2018/872 2018/040 Fontcoberta P1707600A

2018/821 2018/023 Forallac P1725000B

2018/956 2018/66 Fornells de la Selva  P1707800G

P1706200A 
Taller intervenció cognitiva i 
detecció de necessitats 
realitzats per Tangram SC 

6.040,00 € 53 2.455,63

P1706100C Activitats de promoció de la 
salut per majors de 65 anys 3.410,70 € 50 1.027,15

P1706500D Tallers de memòria i de 
gimnàstica per a la gent gran 900,00 € 49 609,84 

P1706800H 
Estimulació de les capacitats 
de les persones grans de 
l'Escala 

3.400,00 € 55 1.075,13

P1707100B 
Activitat física i esport pel 
col·lectiu de la Gent Gran 
d'Esponellà 

1.650,00 € 51 670,83 

P1700500J Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent gran 

2.600,00 € 49 880,88 

P1707200J 
Programa municipal 
d'activitats de promoció de la 
salut 

50.384,00 € 54 7.528,91

P1707300H Dos tallers de memòria i 
gimnàstica  3.450,00 € 43 1.168,86

P1707400F Taller de psicomotricitat i 
manteniment de la memòria 1.361,25 € 46 461,19 

P1707600A Activitats de promoció de la 
salut a Fontcoberta 1.634,52 € 52 664,53 

P1725000B Activitat física per a la gent 
gran 6.202,16 € 44 1.867,82

P1707800G 
Programa per la promoció i 
manteniment de la salut física 
per a la gent gran 

6.688,76 € 70 2.820,11
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2.455,63 40,66%   

1.027,15 30,12%   

 67,76%   

1.075,13 31,62%   

 40,66%   

 33,88%   

7.528,91 14,94%   

1.168,86 33,88%   

 33,88%   

 40,66% 
Dinamització dels 
parcs de salut: 
600,95 € 

1.867,82 30,12%   

2.820,11 42,16%   



 

2018/823 2018/025 Fortià P1707900E

2018/984 2018/71 Garrigàs P1708100A

2018/856 2018/034 Garrigoles P1708200I

2018/1093 2018/113 Garriguella P1708300G

2018/1006 2018/78 Hostalric P1708900D

2018/1114 2018/120 Jafre P1709100J

2018/1057 2018/98 Jonquera, la P1709300F

2018/750 2018/006 Juià P1709400D

2018/732 2018/001 Lladó P1709500A

2018/933 2018/57 Llambilles P1709700G

2018/1012 2018/82 Maçanet de la Selva  P1710900J

P1707900E Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent gran 1.800,00 € 51 731,81 

P1708100A 

Programa d'atenció i 
prevenció a la dependència: 
taller gimnàstica i taller 
memòria 

1.500,00 € 55 609,84 

P1708200I 
Taller de memòria i 
psicomotricitat per a la gent 
gran i Taller de gimnàs 

1.548,27 € 50 524,56 

P1708300G 

Adults. Foment de diferents 
habilitats i facilitar i millorar la 
interacció social de diversos 
col·lectius de la població 

2.200,00 € 51 894,43 

P1708900D Gimnàstica dolça gent gran 1.896,00 € 56 685,19 

P1709100J Taller de Memòria 1.710,00 € 49 579,35 

P1709300F Fomentem la Salut 2018 9.316,04 € 70 3.927,82

P1709400D 
Tallers de memòria i de 
manteniment físic per a 
majors de 65 anys 

3.635,00 € 48 1.231,54

P1709500A Taller de memòria 800,00 € 45 542,08 

P1709700G Activitats per a la promoció de 
la salut 10.321,60 € 50 3.496,97

P1710900J 

Projecte de promoció de la 
salut i la qualitat de vida dels 
maçanetencs i 
maçanetenques 

14.285,71 € 68 5.270,24
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 40,66%   

 40,66%   

 33,88%   

 40,66%   

 36,14%   

 33,88%   

3.927,82 42,16%   

1.231,54 33,88%   

 67,76%   

3.496,97 33,88%   

5.270,24 36,89%   



 

2018/958 2018/67 Maià de Montcal P1711000H

2018/736 2018/002 Masarac P1710600F

2018/790 2018/012 Mollet de Peralada P1711300B

2018/1030 2018/85 Navata P1711800A

2018/803 2018/019 Olot P1712100E

2018/860 2018/036 Palafrugell P1712400I

2018/802 2018/018 Palamós P1712500F

2018/1104 2018/118 
Palau de Santa 
Eulàlia P1712600D

2018/983 2018/70 Palau-Sator P1712900H

2018/1066 2018/103 Palau-Saverdera P1712700B

P1711000H Activitats de promoció de la 
salut 1.682,00 € 69 797,81 

P1710600F Tallers 2018 de memòria i 
gimnàstica per a gent gran 900,00 € 46 602,31 

P1711300B Tallers per a la tercera edat 900,00 € 46 602,31 

P1711800A 
Activitats de promoció de la 
salut dirigides a persones 
adultes i de la tercera edat 

3.800,20 € 50 1.287,51

P1712100E Olot fa salut 42.573,47 € 73 7.528,91

P1712400I Projecte de promoció de la 
salut-Punt Jove de Salut 40.783,58 € 70 7.528,91

P1712500F Promoció d'Hàbits Saludables 16.089,95 € 67 5.087,87

P1712600D Taller de gimnàstica adaptada 800,00 € 47 542,08 

P1712900H Taller de memòria i curs de 
gimnàstica 4.138,00 € 66 1.962,74

P1712700B 

Taller de memòria, 
alfabetització, alfabetització 
digital i xerrades informatives 
per a gent gran i infants 

2.990,00 € 51 1.215,62
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 47,43%   

 66,92%   

 66,92%   

1.287,51 33,88%   

7.528,91 17,68% 

Xerrades 
"alimentació en 
infants i 
joves":372,76€; 
Belluga't Olot - 
elaboració 
projecte:1.305,64€; 
Material 
tècnic:299,03€ 

7.528,91 18,46% 

Esmorzar saludable 
formació delegats: 
26,16 €; Esmorzar 
saludable Mesa de 
salut jove: 180,00 € 

5.087,87 31,62%   

 67,76%   

1.962,74 47,43%   

1.215,62 40,66%   



 

2018/785 2018/010 Palol de Revardit P1713100D

2018/993 2018/75 Pals P1713200B

2018/1081 2018/109 Pau P1713600C

2018/1069 2018/104 Pera, la P1713800I

2018/1045 2018/94 Peralada P1714000E

2018/748 2018/004 Pont de Molins P1714400G

2018/1064 2018/102 Porqueres P1714600B

2018/774 2018/009 Preses, les P1714800H

2018/1070 2018/105 Quart P1715100B

2018/905 2018/48 Regencós P1715300H

2018/834 2018/031 Riells i Viabrea P1715500C

2018/896 2018/45 Ripoll P1715600A

P1713100D Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran 3.357,00 € 44 1.137,36

P1713200B Activa't i gaudeix plus 65 11.915,30 € 69 3.647,89

P1713600C Activitats de promoció de la 
salut i hàbits saludables 1.800,00 € 43 609,84 

P1713800I Taller de memòria 600,00 € 49 376,45 

P1714000E 

Tallers de memòria i 
gimnàstica per a la gent gran 
a Peralada i Vilanova de la 
Muga 

3.820,00 € 66 1.610,58

P1714400G Gimnàstica de manteniment 
per a majors de 55 anys 

1.512,00 € 50 512,27 

P1714600B 
Promoció de la salut a 
Porqueres, 2018 6.080,00 € 69 2.563,44

P1714800H Tallers de memòria per a gent 
gran 1.020,00 € 44 614,36 

P1715100B 
Tallers i cursos gent gran: 
fisioteràpia, gimnàstica de 
manteniment 

3.500,00 € 48 1.054,05

P1715300H Posa't en forma per a una 
vida més saludable 2.163,35 € 47 732,95 

P1715500C Tallers de Memòria 1.320,00 € 44 397,53 

P1715600A Programa de promoció de la 
salut i dels hàbits saludables 

9.650,00 € 69 3.560,05
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1.137,36 33,88%   

3.647,89 30,62%   

 33,88%   

 62,74%   

1.610,58 42,16%   

 33,88%   

2.563,44 42,16%   

 60,23%   

1.054,05 30,12%   

 33,88%   

 30,12%   

3.560,05 36,89% Material: 450,00 € 



 

2018/1094 2018/114 Riudarenes P1715700I

2018/826 2018/026 Riudaura P1715800G

2018/1038 2018/90 
Riudellots de la 
Selva P1715900E

2018/868 2018/039 Salt P1716400E

2018/779 2018/011 
Sant Climent 
Sescebes P1716700H

2018/1059 2018/99 
Sant Feliu de 
Buixalleu P1716900D

2018/949 2018/61 
Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B

2018/1040 2018/91 Sant Gregori P1717300F

2018/919 2018/52 Sant Hilari Sacalm P1717400D

2018/832 2018/029 
Sant Jaume de 
Llierca P1717500A

2018/987 2018/73 
Sant Joan de les 
Abadesses P1717700G

2018/827 2018/027 Sant Jordi Desvalls P1717600I

P1715700I La Salut el Primer 32.028,00 € 73 7.528,91

P1715800G 
Taller de memòria, gimnàstica 
per a gent gran i mes de la 
salut 

1.576,00 € 51 640,74 

P1715900E Fem salut a Riudellots! 5.473,53 € 69 2.307,74

P1716400E Pla de salut jove 21.593,59 € 90 8.128,81

P1716700H Tallers de memòria per a gent 
gran 850,00 € 50 575,96 

P1716900D Activitat esbart dansaire 
Montsoriu i Colla del Tirabou 

3.785,35 € 49 1.282,48

P1717000B 
Programa de natació escolar 
de l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols 

18.977,25 € 51 5.143,61

P1717300F S @ lut Sant Gregori 2018 6.500,00 € 61 2.740,52

P1717400D Sant Hilari Sacalm, territori 
100% salut 32.725,20 € 61 7.528,91

P1717500A 
Zona Vip. Vine i parlem. 
Acompanyament integral a 
l'adolescència 

3.850,00 € 70 1.826,14

P1717700G Forma't en salut! 7.535,88 € 75 3.563,21

P1717600I Activitats de promoció de la 
salut 2018 

9.672,10 € 50 3.276,92
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7.528,91 23,51%   

 40,66%   

2.307,74 42,16%   

8.128,81 37,64%   

 67,76%   

1.282,48 33,88%   

5.143,61 27,10%   

2.740,52 42,16%   

7.528,91 23,01% 

Retribució 
coordinadora de les 
activitats: 11.974,61 
€ 

1.826,14 47,43% Desplaçaments i 
material: 400,00 € 

3.563,21 47,28%   

3.276,92 33,88%   



 

2018/912 2018/51 
Sant Julià del Llor i 
Bonmatí P1725100J

2018/794 2018/014 Sant Martí Vell P1718200G

2018/1002 2018/77 Sant Mori P1718500J

2018/793 2018/013 Sant Pere Pescador  P1718700F

2018/822 2018/024 
Santa Coloma de 
Farners P1719100H

2018/1082 2018/110 
Santa Cristina 
d'Aro P1719200F

2018/975 2018/68 Santa Pau P1719600G

2018/911 2018/50 Sarrià de Ter P1719800C

2018/997 2018/76 
Saus-Camallera i 
Llampàies P1719900A

2018/828 2018/028 Serinyà P1720200C

2018/859 2018/035 Sils P1720500F

2018/1060 2018/100 
Tallada d'Empordà, 
la P1720700B

P1725100J Envelliment actiu 3.084,29 € 47 1.044,96

P1718200G Taller de Memòria i 
Caminades Saludables 1.500,00 € 54 609,84 

P1718500J Gimnàstica de manteniment 
per a la gent gran 2.000,00 € 49 677,60 

P1718700F Salut i Sant Pere 17.000,00 € 72 6.023,13

P1719100H Les Roques de l'aigua 17.999,00 € 83 7.528,91

P1719200F No et ratllis i Cuida’t! 6.992,06 € 54 2.210,99

P1719600G 
Transformant l'energia: 
Promoció de la salut jove i la 
qualitat de vida a Santa Pau 

3.700,00 € 52 1.337,13

P1719800C Oficina d'atenció a la gent 
gran 30.766,45 € 54 5.270,24

P1719900A Gimnàstica de manteniment 3.000,00 € 50 1.016,40

P1720200C Promoció de la Salut a 
Serinyà 5.985,76 € 52 2.433,58

P1720500F Taller de memòria per a la 
gent gran 1.080,00 € 44 569,19 

P1720700B Ens activem per a la salut i el 
benestar 

14.300,00 € 69 6.782,80
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1.044,96 33,88%   

 40,66%   

 33,88%   

6.023,13 35,43%   

7.528,91 41,83%   

2.210,99 31,62%   

1.337,13 36,14%   

5.270,24 17,13%   

1.016,40 33,88%   

2.433,58 40,66%   

 52,70%   

6.782,80 47,43%   



 

2018/1100 2018/117 Terrades P1720900H

2018/1007 2018/79 
Torroella de 
Montgrí P1721200B

2018/1036 2018/89 Tossa de Mar P1721500E

2018/1031 2018/86 Ullastret P1721800I

2018/861 2018/037 Urús P1722000E

2018/950 2018/62 Vall d'en Bas, la P1701700E

2018/1043 2018/93 
Vallfogona de 
Ripollès P1722200A

2018/1076 2018/107 Ventalló P1722400G

2018/1061 2018/101 Verges P1722500D

2018/926 2018/53 Vidreres P1722700J

2018/954 2018/65 Vilablareix P1722900F

2018/881 2018/042 Viladamat P1723100B

P1720900H Taller de Memòria: Tardor 
2017 i Primavera 2018 800,00 € 49 542,08 

P1721200B 
Promoció de la salut a 
Torroella de Montgrí - 
L'Estartit 2018 

14.289,75 € 70 5.271,73

P1721500E Activitats de promoció de la 
salut a Tossa 3.616,00 € 51 1.143,43

P1721800I Ullastret es mou 1.620,00 € 44 548,86 

P1722000E Promoció de la salut per la 
gent del municipi d'Urús 2.864,64 € 50 970,54 

P1701700E Jornada de Salut de la Vall 
d'en Bas 

1.250,00 € 50 752,89 

P1722200A Vallfogona ben cuidats 2.500,00 € 58 1.016,40

P1722400G Taller de memòria per a la 
gent gran 2.280,00 € 49 772,47 

P1722500D Som Actius! 4.162,00 € 70 1.974,13

P1722700J 
Activitats del programa de 
promoció de la salut de 
Vidreres 

33.787,04 € 54 7.528,91

P1722900F Aquí fem salut 28.099,80 € 58 7.528,91

P1723100B Dinamització de la gent gran 5.801,18 € 50 1.965,45
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 67,76%   

5.271,73 36,89%   

1.143,43 31,62%   

 33,88%   

 33,88% 
Caminada popular 
les tres fonts: 600,00 
€  

 60,23%   

1.016,40 40,66%   

 33,88%   

1.974,13 47,43%   

7.528,91 22,28%   

7.528,91 26,79% 

Bicicletes - 
campanya 
"Vilablareix es mou 
per tu": 13.255,00 € 

1.965,45 33,88%   



 

2018/876 2018/041 Viladasens P1723000D

2018/833 2018/030 Viladrau P1723400F

2018/940 2018/60 Vilafant P1723500C

2018/1029 2018/84 Vilajuïga P1723700I

2018/838 2018/032 Vilamalla P1724100A

2018/892 2018/043 Vilanant P1724300G

2018/931 2018/56 Vila-Sacra P1724500B

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la

màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 10.000,00 
incrementat, la subvenció pot arribar al 100% de la base subvencionable, amb un topall de 20.000,00 
d’ajustar el total que es concedeix al crèdit disponible. 

P1723000D Taller de memòria 2.726,75 € 47 923,83 

P1723400F Gent gran, gran gent! 1.500,00 € 49 508,2 

P1723500C Vila educadora i promotora de 
salut-2018 1.728,00 € 48 455,35 

P1723700I Vilajuïga es mou 901,00 € 44 610,52 

P1724100A Promoció de la Salut 2018 9.100,00 € 50 3.083,09

P1724300G Activitat física per a la gent 
gran 

850,00 € 45 575,96 

P1724500B Activitat Fisicoesportives per 
a la població de Vila-sacra 6.661,56 € 48 2.256,94

S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses (si n’hi ha); el percentatge 
màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta de 10.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’impo
incrementat, la subvenció pot arribar al 100% de la base subvencionable, amb un topall de 20.000,00 €, sempre que hagi superat els 85 punts. Ha calgut fer prorrateig per tal 
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 33,88%   

33,88%   

 26,35% 
Salut comunitària: 
Esterilització gates 
del carrer: 200,00 € 

 67,76%   

3.083,09 33,88%   

 67,76%   

2.256,94 33,88%   

base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses (si n’hi ha); el percentatge 
cada cas. En el cas de la subvenció d’import 
t els 85 punts. Ha calgut fer prorrateig per tal 



 
6. Exp. 19_2018_75_X0101 

subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Giron a per al finançament 
de projectes que lluiten contra la pobresa i l’excl usió social (ASA)

 
El Consell Rector de Dipsalut, 
dia 4 d’abril de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 
per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per l’atenció social
van publicar al BOPG, núm.74, de 18 d’abril de 2017.
  
La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 
econòmic a projectes que lluiten contra la pobresa i l’
de Girona per l’any 2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20.
 
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 49 
sol·licituds.  
 
En l’Annex I es fan constar els 48 ajuntaments de la demarcació de G
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma i que l’objecte indicat s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.
 
En l’Annex II es fa constar la sol·licitud que ha estat desestimada, pel motiu que s’
indica. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració respon
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Orde
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
A més amb la presentació de la sol·licitud 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat a
 

Exp. 19_2018_75_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Giron a per al finançament 
de projectes que lluiten contra la pobresa i l’excl usió social (ASA)

de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/05, que va tenir lloc el 
va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 

per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per l’atenció social
icar al BOPG, núm.74, de 18 d’abril de 2017. 

La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 
econòmic a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació 
de Girona per l’any 2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20.

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 49 

En l’Annex I es fan constar els 48 ajuntaments de la demarcació de G
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma i que l’objecte indicat s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.

En l’Annex II es fa constar la sol·licitud que ha estat desestimada, pel motiu que s’

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

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

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Orde
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 

17 de novembre, general de subvencions. 

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Giron a per al finançament 
de projectes que lluiten contra la pobresa i l’excl usió social (ASA)  

en sessió ordinària número 2017/05, que va tenir lloc el 
va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 

per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per l’atenció social i es 

La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 

exclusió social a la demarcació 
de Girona per l’any 2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20. 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 49 

En l’Annex I es fan constar els 48 ajuntaments de la demarcació de Girona que han 
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma i que l’objecte indicat s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable. 

En l’Annex II es fa constar la sol·licitud que ha estat desestimada, pel motiu que s’hi 

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

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 

nteriorment les sol·licituds. 



Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora.

Per tot l’exposat, a proposta d
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a projectes de promoció de la salut a la demarcació 
de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
 
Segon. Desestimar la sol·l
l’Annex II pels motius que s’hi indiquen.
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de dos
€) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut
de vida per a aj. del pressupost de Dipsalut d’enguany.
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 2 d’octubre de 2018
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut

Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

proposta del president de la Comissió Qualificadora
òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 

competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix
unanimitat, l’adopció del següent  

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a projectes de promoció de la salut a la demarcació 
de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.

Desestimar la sol·licitud presentada a la convocatòria que es detallen en 
l’Annex II pels motius que s’hi indiquen. 

Disposar la despesa, per un total de dos-cents noranta mil euros (290.000,00 
àrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut

de vida per a aj. del pressupost de Dipsalut d’enguany. 

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

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
2 d’octubre de 2018 . 

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

www.seu.cat/dipsalut). 
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Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 

el president de la Comissió Qualificadora, el Consell 
òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 

confereix, aprova, per 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a projectes de promoció de la salut a la demarcació 
de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 

icitud presentada a la convocatòria que es detallen en 

cents noranta mil euros (290.000,00 
àrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut i qualitat 

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

), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 

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

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
icat a la seu electrònica 



Annex I    

Nº 
Expedient 
Gral. Absis  

Núm. 
en llibre Ajuntament CIF 

2018/994 
ASA 
2018/28 Alp P1700600H

2018/965 
ASA 
2018/23 

Arbúcies P1700900B

2018/1011 
ASA 
2018/33 

Besalú P1702200E

2018/1028 
ASA 
2018/40 

Bescanó P1702300C

2018/970 
ASA 
2018/24 

Bisbal 
d'Empordà, la 

P1702500H

    

Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencion
a-ble 
Corregida 

Puntu-
ació 

Atorgat final 
(1) 

P1700600H 
Alp-Atenció social 
integradora 9.750,00 € 69 7.039,31

P1700900B 
Projecte socioeducatiu 
d’intervenció en medi obert 
(educadora de carrer) 

20.073,25 € 91 9.283,72

P1702200E Punt de Salut Besalú 12.000,00 € 76 7.753,44

P1702300C 
"Cistella fresca" i "Dinem 
junts?" 

8.500,00 € 83 8.000,00

P1702500H 

Tallers per al 
desenvolupament de les 
habilitats socials i 
emocionals per a 
col·lectius vulnerables: 
adolescents (1r i 2n 
d'ESO) 

5.154,00 € 88 5.154,00
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Atorgat final 

% 
atorgat/ba
se 
subvenció-
nable 

Conceptes no 
subvencionables  

7.039,31 72,20% 

(2) Fundació 
Privada Adis, 
projecte revista 
colors: 500,00€; 
Fundació Privada 
Adis, projecte 
Boomerang: 
700,00€  

9.283,72 46,25%   

7.753,44 64,61%   

8.000,00 94,12%   

5.154,00 100,00%   



2018/776 ASA 2018/3 Bordils P1702800B

2018/945 
ASA 
2018/20 Brunyola P1703100F

2018/982 
ASA 
2018/27 

Caldes de 
Malavella 

P1703700C

2018/887 
ASA 
2018/12 

Calonge P1703800A

2018/1004 
ASA 
2018/31 

Camós P1703900I

2018/936 
ASA 
2018/19 

Camprodon P1704300A

2018/875 ASA 2018/9 
Cassà de la 
Selva 

P1704900H

2018/754 ASA 2018/2 
Castelló 
d'Empúries 

P1705200B

2018/910 
ASA 
2018/15 

Castell-Platja 
d'Aro 

P1705300J

P1702800B La Palanca 2018 19.000,00 € 90 6.000,00

P1703100F 

Promoció de l'autonomia i 
atenció a l'envelliment, la 
discapacitat i la 
dependència "La GRAN 
gent gran" 

7.000,00 € 82 5.000,00

P1703700C 
Projecte reforç educatiu 
(Àrea de Joventut) 

8.630,80 € 85 3.000,00

P1703800A Projecte reactiva't 45+ 9.740,00 € 85 8.671,61

P1703900I 
Protecció integral d'acció a 
Camós 

7.720,00 € 83 7.000,00

P1704300A 
Inclusió social d'infants i 
adolescents en situació de 
risc social 

5.000,00 € 91 5.000,00

P1704900H Taller l’Orquestra 11.874,65 € 92 9.385,74

P1705200B 
Projecte Aula Activa 2017-
2018 

10.341,10 € 87 8.875,65

P1705300J 

Platja d'Aro professionals 
2018 (especialització en 
jardineria i manteniment de 
piscines) 

100.000,00 € 80 8.161,52
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6.000,00 31,58%   

5.000,00 71,43%   

3.000,00 34,76%   

8.671,61 89,03%   

7.000,00 90,67%   

5.000,00 100,00%   

9.385,74 79,04%   

8.875,65 85,83%   

8.161,52 8,16%   



2018/996 
ASA 
2018/29 

Celrà P1705400H

2018/1077 
ASA 
2018/45 

Corçà P1706200A

2018/980 
ASA 
2018/26 

Cornellà del Terri P1706100C

2018/882 
ASA 
2018/10 

Crespià P1706300I

2018/746 ASA 2018/1 Espinelves P1706900F

2018/1018 
ASA 
2018/35 

Esponellà P1707100B

2018/853 ASA 2018/6 Figueres P1707200J

2018/863 ASA 2018/7 Fontcoberta P1707600A

2018/1022 
ASA 
2018/36 

Girona P1708500B

P1705400H 
Servei d'Acollida i 
Mediació Comunitària 

16.437,80 € 86 8.773,63

P1706200A Matins d'Art Corçà 1.500,00 € 73 1.500,00

P1706100C 

Atenció a les persones 
"Fem companyia". Servei 
de prevenció de les 
situacions de dependència 
i risc d'exclusió social 

9.940,64 € 83 8.467,57

P1706300I 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

1.850,00 € 83 1.800,00

P1706900F 
Accions comunitàries per a 
disminuir la vulnerabilitat 
social 

5.200,00 € 84 5.000,00

P1707100B 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

1.750,00 € 83 1.500,00

P1707200J 
Servei d'acolliment nocturn 
per a transeünts i sense 
sostre 

9.684,00 € 86 8.773,63

P1707600A 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

9.622,44 € 83 6.500,00

P1708500B 
Programa educadors/es de 
carrer a la Ciutat de 
Girona. Sector Girona Est 

15.000,00 € 89 9.079,69
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8.773,63 53,37%   

1.500,00 100,00%   

8.467,57 85,18%   

1.800,00 97,30%   

5.000,00 96,15%   

1.500,00 85,71%   

8.773,63 90,60%   

6.500,00 67,55%   

9.079,69 60,53%   



2018/917 
ASA 
2018/18 

Llagostera P1709600I

2018/909 
ASA 
2018/14 

Maçanet de la 
Selva 

P1710900J

2018/960 
ASA 
2018/22 

Maià de Montcal P1711000H

2018/1116 
ASA 
2018/49 

Mont-ras P1711700C

2018/1026 
ASA 
2018/39 

Olot, Institut 
Municipal 
Educació i 
Joventut 

P6712107I

2018/782 ASA 2018/4 Palafrugell P1712400I

2018/1098 
ASA 
2018/48 

Palamós P1712500F

2018/893 
ASA 
2018/13 

Palol de Revardit P1713100D

2018/916 
ASA 
2018/17 

Porqueres P1714600B

P1709600I Coloraines 4.769,00 € 89 4.769,00

P1710900J 
Servei de prevenció per a 
infants i joves ÀGORA 

7.510,00 € 78 7.510,00

P1711000H 
Activitats socials 
adreçades a persones 
grans i vulnerables 

2.000,00 € 72 2.000,00

P1711700C 

Serveis socials municipals 
(atenció social, 
psicoterapèutica, familiar, 
infància i adolescència, 
dependència, etc.) 

17.000,00 € 69 7.039,31

P6712107I 
Unitats d'Escolarització 
Compartida Municipals 
(UEC) 

53.000,00 € 75 7.651,42

P1712400I 

Projecte 
d'acompanyament social 
als habitatges temporals 
(pisos inclusió) 

8.000,00 € 86 8.000,00

P1712500F 

Centre obert, programes 
socioeducatius: Hort urbà, 
Treball amb famílies i 
Espai barri 

28.287,74 € 85 8.671,61

P1713100D 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

1.851,64 € 83 1.500,00

P1714600B 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

4.904,06 € 86 4.904,06
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4.769,00 100,00%   

7.510,00 100,00%   

2.000,00 100,00%   

7.039,31 41,41%   

7.651,42 14,44%   

8.000,00 100,00%   

8.671,61 30,66%   

1.500,00 81,01%   

4.904,06 100,00%   



2018/979 
ASA 
2018/25 

Ripoll P1715600A

2018/1051 
ASA 
2018/43 

Riudellots de la 
Selva 

P1715900E

2018/1068 
ASA 
2018/44 

Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B

2018/1078 
ASA 
2018/46 

Sant Hilari 
Sacalm 

P1717400D

2018/913 
ASA 
2018/16 

Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 

P1725100J

2018/1025 
ASA 
2018/38 

Sant Miquel de 
Campmajor 

P1718300E

2018/1001 
ASA 
2018/30 

Sant Miquel de 
Fluvià 

P1718400C

2018/808 ASA 2018/5 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H

2018/885 
ASA 
2018/11 

Serinyà P1720200C

P1715600A 

Inclusió activa: inclusió 
social d'infants i 
adolescents en risc 
d'exclusió social a Ripoll 
2018 

7.482,50 € 80 5.863,20

P1715900E 
Inserció sociolaboral a 
Riudellots de la Selva 

5.420,80 € 82 5.000,00

P1717000B 

Servei de suport psicològic 
pels serveis socials bàsics 
davant situacions 
d'infància en isc i/o 
violència de gènere 

21.701,96 € 87 8.875,65

P1717400D Suport jove 2018 19.095,84 € 77 7.855,46

P1725100J 

Adquisició de material 
escolar i llibres per les 
famílies vulnerables i amb 
risc d'exclusió social 
empadronades al municipi 

1.500,00 € 87 1.500,00

P1718300E 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

1.526,74 € 83 1.526,74

P1718400C 
El club espai impulsor 
d'accions comunitàries 

17.201,60 € 75 7.651,42

P1719100H 
Servei de suport en la 
prevenció comunitària de 
la delinqüència juvenil 

36.441,87 € 89 9.079,69

P1720200C 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

7.404,89 € 83 1.800,00
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5.863,20 78,36%   

5.000,00 92,24%   

8.875,65 40,90%   

7.855,46 41,14%   

1.500,00 100,00%   

1.526,74 100,00%   

7.651,42 44,48%   

9.079,69 24,92%   

1.800,00 24,31%   



2018/1034 
ASA 
2018/41 

Torroella de 
Montgrí 

P1721200B

2018/1037 
ASA 
2018/42 Ullastret P1721800I

2018/1024 
ASA 
2018/37 

Vall d'en Bas, la P1701700E

2018/1080 
ASA 
2018/47 

Verges P1722500D

2018/1005 
ASA 
2018/32 

Vidreres P1722700J

2018/955 
ASA 
2018/21 

Vilablareix P1722900F

2018/874 ASA 2018/8 Vilademuls P1723200J

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

ha); a puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta del 100% de la base subvencionable, 15.000,00 
en la primera atribució no s’ha atorgat el total del crèdit disponible, ha calgut repetir l’operació fins a esgotar el crèdit
cas ni la base subvencionable ni l’import sol·licitat. 
 

(2) Els conceptes de la Fundació Privada Adis pels projectes “Revista Colors” i “Projecte Boomerang” queden exclosos pel fet que ja existeix al
de subvenció de Dipsalut destinades a entitats sense ànim de lucre que pot sol·licitar directament la Fundació Privada 
subvenció de Dipsalut a subvencionar els projectes de la Fundació Privada Adis comportaria incomplir amb l Art. 11.1 de la Ll
subvencions i art. 13.1 de les Bases d’aquesta subvenció pel fet que el benef
de l’ajuntament es troba entre els possibles beneficiaris d’aquesta convocatòria.

P1721200B 
Programa d'Atenció a 
Famílies 

18.375,00 € 88 8.977,67

P1721800I 

Servei d'acompanyament i 
canguratge a les persones 
grans del municipi amb 
risc d'exclusió i per evitar 
la soledat 

1.400,00 € 51 1.200,00

P1701700E 
Dinamització comunitària 
de la Vall d'en Bas 

7.796,00 € 88 7.796,00

P1722500D Aula oberta 2018 4.680,00 € 82 4.680,00

P1722700J 
Pla de ciutadania de 
Vidreres 2018-2020 

23.100,00 € 90 6.000,00

P1722900F 
Protecció integral d'acció a 
Vilablareix 

42.564,00 € 77 7.855,46

P1723200J 
Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 
companyia" 

2.573,80 € 83 2.573,80

cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses (
ha); a puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta del 100% de la base subvencionable, 15.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. Atès que 
en la primera atribució no s’ha atorgat el total del crèdit disponible, ha calgut repetir l’operació fins a esgotar el crèdit disponible, sense superar en cap 

de la Fundació Privada Adis pels projectes “Revista Colors” i “Projecte Boomerang” queden exclosos pel fet que ja existeix al
de subvenció de Dipsalut destinades a entitats sense ànim de lucre que pot sol·licitar directament la Fundació Privada Adis, i pel fet que destinar la 
subvenció de Dipsalut a subvencionar els projectes de la Fundació Privada Adis comportaria incomplir amb l Art. 11.1 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions i art. 13.1 de les Bases d’aquesta subvenció pel fet que el beneficiari no realitzaria l’activitat, ni l’entitat a la qual es subvenciona per part 
de l’ajuntament es troba entre els possibles beneficiaris d’aquesta convocatòria.  
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8.977,67 48,86%   

1.200,00 85,71%   

7.796,00 100,00%   

4.680,00 100,00%   

6.000,00 25,97%   

7.855,46 18,46%   

2.573,80 100,00%   

cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses excloses (si n’hi 
itat en cada cas. Atès que 

disponible, sense superar en cap 

de la Fundació Privada Adis pels projectes “Revista Colors” i “Projecte Boomerang” queden exclosos pel fet que ja existeix altres línies 
Adis, i pel fet que destinar la 

ei 38/2003 General de 
iciari no realitzaria l’activitat, ni l’entitat a la qual es subvenciona per part 



 
Annex II 

 

Núm. Exp. 
Gral. Absis Núm. en llibre NIF Ajuntament

2018/1014 ASA 2018/34 P1702600F Blanes

Ajuntament  Projecte Import 
sol·licitat Motiu desestimació

Blanes 

Activitats 
socioeducatives amb 
infants i adolescents 
vulnerables o en 
situació de risc 

8.737,50 € 

Segons la memòria presentada, la intenció de 
l’Ajuntament és que amb la subvenció de Dipsalut 
es subvencioni a una entitat sense ànim de lucre. 
En primer lloc trobem l’existència d’altres línies de 
subvenció de Dipsalut, destinades a entitats 
sense ànim de lucre a on pot optar la ONL 
beneficiària de la subvenció de l’Ajuntament. A 
més a més, aquest fe
de Blanes no pugui complir amb les seves 
obligacions com a beneficiari, establer
24 a) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona en quant a executar 
directament l’activitat objecte de la subven
mateix, aquesta circumstància també comportaria 
incomplir amb l’art. 11.1 de la Llei 38/2003 
General de subvencions i l’art. 13.1 de les Bases 
d’aquesta subvenció pel fet que el beneficiari no 
realitzaria l’activitat, ni l’entitat a la qual es 
subvenciona per part de l’ajuntament es troba 
entre els possibles beneficiaris d’aquesta 
convocatòria.  
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otiu desestimació  

Segons la memòria presentada, la intenció de 
l’Ajuntament és que amb la subvenció de Dipsalut 

subvencioni a una entitat sense ànim de lucre. 
En primer lloc trobem l’existència d’altres línies de 
subvenció de Dipsalut, destinades a entitats 
sense ànim de lucre a on pot optar la ONL 
beneficiària de la subvenció de l’Ajuntament. A 
més a més, aquest fet comporta que l’Ajuntament 
de Blanes no pugui complir amb les seves 
obligacions com a beneficiari, establertes en l’art. 
24 a) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona en quant a executar 
directament l’activitat objecte de la subvenció. Així 
mateix, aquesta circumstància també comportaria 
incomplir amb l’art. 11.1 de la Llei 38/2003 
General de subvencions i l’art. 13.1 de les Bases 
d’aquesta subvenció pel fet que el beneficiari no 
realitzaria l’activitat, ni l’entitat a la qual es 

bvenciona per part de l’ajuntament es troba 
entre els possibles beneficiaris d’aquesta 

 



7. Exp. 19_2018_157_X0101 
subvencions adreçades a Ajuntaments, Consells Comar cals, 
d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 
demarcació de Girona, i de la convocatòria, per a l ’any 2018, adreçada a 
Consells Comarcals i a Consorcis 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 
demarcació de Girona (ASI)

 
Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
impulsa i desenvolupa estratègies i
aquelles iniciatives dutes per a terme per les administracions locals i entitats del tercer 
sector de la demarcació de Girona que facin una tasca d’atenció especialitzada en 
serveis socials. 
 
És en el marc del suport i assessorament d’actius en salut i acció social que Dipsalut 
vol, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d’acció social a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis 
d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018. En el capítol 
IV, article 10, s’estableix, entre d’altres, la línia de subvencions 
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de 
Girona, els costos de la qual consten al capítol VIII, article 13.
 
Les bases específiques vigents que regule
aprovades pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/11,  de 8 d’agost 
de 2017, i posteriorment publicades al BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 
2017. 
 
La vigència de les bases es fixava fins
atesa la voluntat de revisió d’algun dels punts, es fa necessària l’aprovació d’unes 
noves bases. 
 
Així mateix, per a l’any 2018 Dipsalut preveu una convocatoria adreçada 
específicament a consells comarcals i
 
Vist l’informe proposta de 9 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica en què proposen l’aprovació d’unes noves
programa i l’aprovació de la convocatòria.
 
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
 
Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

Exp. 19_2018_157_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, Consells Comar cals, 
d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 
demarcació de Girona, i de la convocatòria, per a l ’any 2018, adreçada a 
Consells Comarcals i a Consorcis d’acció/benestar social per al suport 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 
demarcació de Girona (ASI)  

Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin donar suport econòmic a 
aquelles iniciatives dutes per a terme per les administracions locals i entitats del tercer 
sector de la demarcació de Girona que facin una tasca d’atenció especialitzada en 

del suport i assessorament d’actius en salut i acció social que Dipsalut 
vol, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d’acció social a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis 

ial i a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018. En el capítol 

ix, entre d’altres, la línia de subvencions per al suport econòmic 
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de 

, els costos de la qual consten al capítol VIII, article 13. 

Les bases específiques vigents que regulen aquesta línia de subvencions van ser 
aprovades pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/11,  de 8 d’agost 
de 2017, i posteriorment publicades al BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 

La vigència de les bases es fixava fins que se n’acordés la modificació o derogació, i 
atesa la voluntat de revisió d’algun dels punts, es fa necessària l’aprovació d’unes 

Així mateix, per a l’any 2018 Dipsalut preveu una convocatoria adreçada 
consells comarcals i a consorcis d’acció/benestar social

Vist l’informe proposta de 9 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica en què proposen l’aprovació d’unes noves bases reguladores pel nou 
programa i l’aprovació de la convocatòria. 

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

s el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

 

44 

Proposta d’aprovació de les bases de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, Consells Comar cals, Consorcis 
d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 
demarcació de Girona, i de la convocatòria, per a l ’any 2018, adreçada a 

d’acció/benestar social per al suport 
econòmic a inversions en equipaments de centres d’a cció social de la 

Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 
dispositius que permetin donar suport econòmic a 

aquelles iniciatives dutes per a terme per les administracions locals i entitats del tercer 
sector de la demarcació de Girona que facin una tasca d’atenció especialitzada en 

del suport i assessorament d’actius en salut i acció social que Dipsalut 
vol, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d’acció social a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis 

ial i a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, de 14 de 
desembre de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2018. En el capítol 

per al suport econòmic 
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de 

n aquesta línia de subvencions van ser 
aprovades pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/11,  de 8 d’agost 
de 2017, i posteriorment publicades al BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 

que se n’acordés la modificació o derogació, i 
atesa la voluntat de revisió d’algun dels punts, es fa necessària l’aprovació d’unes 

Així mateix, per a l’any 2018 Dipsalut preveu una convocatoria adreçada 
a consorcis d’acció/benestar social. 

Vist l’informe proposta de 9 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 

bases reguladores pel nou 

Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 

s el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores. 

Atès l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 



estableixen quin és el cont
subvencions. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments, a 
consells comarcals, a consorcis d’acció/
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de 
la demarcació de Girona. Les Bases esmentades figuren en l’annex I.
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de sub
comarcals i a consorcis d’acció/benestar social
en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per l’any 
2018, que consta en l'annex II, amb plena submissió a les 
primer.  
 
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e
(https://seu.dipsalut.cat)
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’infor
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
 
Quart. Autoritzar, l’import de vuitanta
convocatòria esmentada en el punt segon,
d’enguany de Dipsalut: 
 

 

Programa d'inversió centres socials per a 
Consells Comarcals
Programa d'inversió centres socials per a 
Consorcis 

 
Cinquè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
 
Sisè. La plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 
cas. 
 

estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal 

senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent

Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments, a 
consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre 
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de 
la demarcació de Girona. Les Bases esmentades figuren en l’annex I.

Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions adreçada a 
comarcals i a consorcis d’acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions 
en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per l’any 
2018, que consta en l'annex II, amb plena submissió a les bases esmentades al punt 

. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

Autoritzar, l’import de vuitanta-nou mil euros (89.000,00 
convocatòria esmentada en el punt segon, amb càrrec a les aplicacion

 

Aplicacions 
pressupostaries 

Programa d'inversió centres socials per a 
Consells Comarcals 4 /3110/76500 

Programa d'inversió centres socials per a 4 /3110/76700 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e

plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 
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ingut mínim de la convocatòria per a la concessió de 

ateses les competències que l’article 10 dels 
aprova, amb l’abstenció del vocal 

senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent  

Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments, a 
i a entitats sense ànim de lucre 

per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de 
la demarcació de Girona. Les Bases esmentades figuren en l’annex I. 

vencions adreçada a consells 
per al suport econòmic a les inversions 

en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, per l’any 
bases esmentades al punt 

. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

electrònica de Dipsalut 
al Diari Oficial de la Generalitat de 

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

mació pública no es formulin al·legacions i/o 

nou mil euros (89.000,00 €) destinat a la 
amb càrrec a les aplicacions del pressupost 

Imports 

60.000,00 € 

29.000,00 € 

Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així 
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler). 

plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent 
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes les mateixes, en el seu 



Setè. Facultar el president de Dipsalut
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 
justificatiu. 
 
Vuitè. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 2017,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 
 
 
Annex I 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTA MENTS, 
CONSELLS COMARCALS, A CONSORCIS D’ACCIÓ/BENESTAR SO CIAL
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES IN VERSIONS EN 
EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCIAL DE LA DEMAR CACIÓ DE GIRONA. 
GIRONA. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DI PUTACIÓ DE GIRONA 
(DIPSALUT). 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut i Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments, a 
comarcals, a consorcis d’acció/benestar social
finançament de: 
 

- despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar
la modernització del mobilia
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 
de la xarxa pública de serveis socials.
 

- despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació 
destinats a la mobilitat dels usuaris.
 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.
 
2. Naturalesa i forma de concessió
 
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de G
 
Els ajuts es concedeixen en règim de convocatòria oberta i en règim de concurrència  no 
competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns 
criteris de valoració dependents de judici de va
 
D’altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona. 
 

president de Dipsalut per a la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 

Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 2017,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2017/11,  de 8 d’agost de 20

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTA MENTS, 
CONSELLS COMARCALS, A CONSORCIS D’ACCIÓ/BENESTAR SO CIAL
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES IN VERSIONS EN 
EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCIAL DE LA DEMAR CACIÓ DE GIRONA. 
GIRONA. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DI PUTACIÓ DE GIRONA 

bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut i Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments, a 
comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al 

despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar
la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles 
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 
de la xarxa pública de serveis socials. 

despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació 
destinats a la mobilitat dels usuaris. 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.

Naturalesa i forma de concessió  

Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.

Els ajuts es concedeixen en règim de convocatòria oberta i en règim de concurrència  no 
competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns 
criteris de valoració dependents de judici de valor sinó pel compliment d’uns requisits previs. 

D’altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 

Girona.  
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per a la resolució, gestió i execució d’aquests 
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la 
convocatòria i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 

Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona, número 156, de 22 d’agost de 2017,  

2017/11,  de 8 d’agost de 2016. 

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTA MENTS, A 
CONSELLS COMARCALS, A CONSORCIS D’ACCIÓ/BENESTAR SO CIAL I A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES IN VERSIONS EN 
EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCIAL DE LA DEMAR CACIÓ DE GIRONA. 
GIRONA. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DI PUTACIÓ DE GIRONA 

bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 
Salut i Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments, a consells 

i a entitats sense ànim de lucre per al 

despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se a 

ri, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles 
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 

despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques. 

Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 

irona o en aquestes bases. 

Els ajuts es concedeixen en règim de convocatòria oberta i en règim de concurrència  no 
competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns 

lor sinó pel compliment d’uns requisits previs.  

D’altra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció 
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions 



Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en la sol·licitud i el compte justificatiu.
 
3. Destinataris  
  
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 
entitats de la demarcació de Girona
 

- els ajuntaments  
- consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social
- les entitats sense ànim de lucre

 
que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona 
compleixin les condicions específiques d’aquestes bases. 
 
Per a les entitats sense ànim de lucre, l’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la 
presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
 
Cap peticionari podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria que regulen 
aquestes bases i en el cas dels 
sols s’acceptarà un projecte per comarca. 
 
Per obtenir la condició de
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.
 
4. Conceptes subvencionables
 
Es consideren despeses subvencio
l’objecte i finalitat d’aquestes bases i s’executin dins el període que s’estableix a la 
convocatòria. Concretament seran subvencionables les següents despeses:
 

- Obres de rehabilitació, reparació, ref
- Mobiliari. 
- Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i 

instal·lació de sistemes tecnològics.
- Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la 

finalitat de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i 
detallats en la memòria valorada o projecte tècnic

- Vehicles nous. 
- Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

 
No tenen la consideració de 
 

- Despeses de redacció de projectes.
- Material fungible. 
- Despeses de manteniment estructural de l’edifici.

 
En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
 

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

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

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 
entitats de la demarcació de Girona: 

consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social  
les entitats sense ànim de lucre 

que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona 
compleixin les condicions específiques d’aquestes bases.  

Per a les entitats sense ànim de lucre, l’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la 
presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.

Cap peticionari podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria que regulen 
aquestes bases i en el cas dels consells comarcals i dels consorcis d’acció/benestar social
sols s’acceptarà un projecte per comarca.  

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

Conceptes subvencionables  

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin a 
l’objecte i finalitat d’aquestes bases i s’executin dins el període que s’estableix a la 
convocatòria. Concretament seran subvencionables les següents despeses:

Obres de rehabilitació, reparació, reforma i adequació. 

Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i 
instal·lació de sistemes tecnològics. 
Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la 

de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i 
detallats en la memòria valorada o projecte tècnic 

Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

No tenen la consideració de subvencionables les despeses següents: 

Despeses de redacció de projectes. 
 

Despeses de manteniment estructural de l’edifici. 

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
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Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 

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

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents 

que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que 

Per a les entitats sense ànim de lucre, l’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la 
presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat. 

Cap peticionari podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria que regulen 
consells comarcals i dels consorcis d’acció/benestar social tan 

beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

nables aquelles que, de manera indubtable, responguin a 
l’objecte i finalitat d’aquestes bases i s’executin dins el període que s’estableix a la 
convocatòria. Concretament seran subvencionables les següents despeses: 

Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i 

Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la 
de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i 

Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat. 

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 



No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 
la subvenció. 
 
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
5. Convocatòria 
 
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria per a l’any 2018, per 
part del Consell Rector de l’organisme. 
 
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona jun
 
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 
cadascun d’ells. 
 
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resol
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
 
Així mateix, podran incrementar
estat aprovats abans de la resolució de concessió. 
 
Les convocatòries posteriors que s’est
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.
 
6.  Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
 
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de 
Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
 
En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud 
pressupost de l’entitat de l’any anterior
 
En el cas que es demani per primera vegada la
hauran d’aportar: 
 

• Els estatuts de l’entitat
• La fitxa d’alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc.
• Una còpia del NIF de l’entitat.

 
En altres casos, caldrà marcar la corresponent
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de les dades.

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
stes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria per a l’any 2018, per 

part del Consell Rector de l’organisme.  

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resol

se als crèdits assignats en el segon procediment. 

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 
estat aprovats abans de la resolució de concessió.  

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de 
https://seu.dipsalut.cat).  

En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud 
pressupost de l’entitat de l’any anterior .  

En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives 

Els estatuts de l’entitat 
La fitxa d’alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc.
Una còpia del NIF de l’entitat. 

En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic 
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de les dades.
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No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
stes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria per a l’any 2018, per 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí 

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 

imin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat. 

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de 

En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar el 

subvenció les entitats sense finalitats lucratives 

La fitxa d’alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc. 

casella del formulari de sol·licitud específic 
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de les dades. 



 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licit
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment a
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efec
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb
 
7. Criteris de valoració 
 
Per ajuntaments: 
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent:
 

Habitants

Fins a 1.500 hab.
De 1.501 a 5.000 hab.
De 5.001 a 15.000 hab.
De 15.001 a 25.000 hab.
Més de 25.000 hab.

 
 Per entitats sense finalitats lucratives:
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri del 
subvencionable assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la 
taula següent: 
 

Pressupost de l’entitat de l’any 
anterior  

< 10.000 €
Entre 10.000 i  19.999 
Entre 20.000 i 39.999 
Entre 40.000 i 69.999 

>70.000 
 
Per consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social: 
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent:

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

Criteris de valoració  

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent: 

Habitants  % sobre la base 
subvencionable  

Fins a 1.500 hab. 100 % 
De 1.501 a 5.000 hab. 90 % 
De 5.001 a 15.000 hab. 80 % 
De 15.001 a 25.000 hab. 70 % 
Més de 25.000 hab. 60 % 

Per entitats sense finalitats lucratives: 
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri del percentatge sobre la base 
subvencionable assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la 

Pressupost de l’entitat de l’any % sobre la base 
subvencionable  

€ 100% 
Entre 10.000 i  19.999 € 90% 
Entre 20.000 i 39.999 € 80% 
Entre 40.000 i 69.999 € 70% 

>70.000 € 60% 

Per consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social:  
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 

subvencionable amb el detall següent: 
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No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
aprova el reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 

no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 

dministratiu comú de les administracions públiques, i 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
te aquest tràmit, des del moment en 

què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 

% sobre la base 
 

percentatge sobre la base 
subvencionable assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la 

% sobre la base 
 

La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 



 

Habitants/comarca  

Fins a 50.000 hab. 
De 50.001 a 100.000 hab. 
De 100.001 a 135.000 hab. 
De 135.001 a 150.000 hab. 
Més de 150.000 hab. 

 
Per la determinació de la població 
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències. 
 
Amb un import màxim de vuit mil euros (8.000,00 
de  quinze mil euros (15.000,00 
 
Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 
base subvencionable sigui inferior a 1.000 
 
Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l’import 
atorgat. 
 
Cal tenir en compte que en cap 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada.
 
8. Instrucció de l'expedient
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les 
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 
ser efectuats per l’Àrea de Gesti
 
El centre gestor, un cop aplicats els criteris establerts al punt 7, elaborarà un informe tècnic 
motivat i formularà la proposta de resolució degudament motivada.
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
 
9. Resolució i notifica ció
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 

 % sobre la base 
subvencionable
100 % 

De 50.001 a 100.000 hab.  90 % 
De 100.001 a 135.000 hab.  80 % 
De 135.001 a 150.000 hab.  70 % 
Més de 150.000 hab.  60 % 

Per la determinació de la població dels consorcis d’acció/benestar social
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències. 

Amb un import màxim de vuit mil euros (8.000,00 €) per ajuntament / entitat, i un import màxim 
de  quinze mil euros (15.000,00 €) per consell comarcal o consorci .  

Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 € (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la 
base subvencionable sigui inferior a 1.000 €). 

Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de 
l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l’import 

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada. 

8. Instrucció de l'expedient  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades. 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

El centre gestor, un cop aplicats els criteris establerts al punt 7, elaborarà un informe tècnic 
motivat i formularà la proposta de resolució degudament motivada. 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

ció  

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de 
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% sobre la base 
subvencionable  

dels consorcis d’acció/benestar social s’agafarà com a 
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències.  

at, i un import màxim 

Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 €, s’aplicarà 
citat menys import o que la 

Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
procedirà al prorrateig de 

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

cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 

Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 

 

El centre gestor, un cop aplicats els criteris establerts al punt 7, elaborarà un informe tècnic 

de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de 



 
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
 
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria p
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de l
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
10. Acceptació  
 
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aqu
ha estat concedida. 
 
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no 
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.
 
11. Obli gacions del beneficiari
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 

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

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

d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’o
financin les activitats subvencionades.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques.

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

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

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció
j) El beneficiari ha de complir amb

accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció 
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 

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

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aqu

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

gacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió dels ajuts. 
Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 

ent de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 

ontrol competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

guin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que 

eneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció
El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció 
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 

eus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
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relació de sol·licitants als quals es 

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 
er a cada procediment.  

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

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

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

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

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

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

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

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 

ontrol competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 

Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
btenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
al beneficiari en cada cas, 

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

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
guin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que 

eneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció 
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 

eus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 



k) En el cas d’adquisició i millora de bens inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com a mínim per dos anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte de subvenció més 
l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita e
públic corresponent. 

l) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en el punt 17 d’aquestes 
bases. 
 

12. Justificació de la subvenció i pròrroga
 
La justificació es presentarà necessàriament 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica 
que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’impor
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.
 
En els casos de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització o sistemes tecnològics, en 
que la subvenció a més de la compra de material inclog
seva justificació demostrar documentalment la realització d’aquesta instal·lació.
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 28.2 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de just
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 
Dipsalut.   
 
13. Procediment de comprovació de la ju

 
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si re
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona.  
 
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
haurà de requerir al beneficiari 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable . 
 
El pagament s’efectuarà mit
persona  jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
 

En el cas d’adquisició i millora de bens inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com a mínim per dos anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte de subvenció més 
l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita e

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en el punt 17 d’aquestes 

12. Justificació de la subvenció i pròrroga  

La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dip
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica (https://seu.dipsalut.cat
que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

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

Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

En els casos de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització o sistemes tecnològics, en 
que la subvenció a més de la compra de material inclogui la seva instal·lació, caldrà per a la 
seva justificació demostrar documentalment la realització d’aquesta instal·lació.

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de just
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

Procediment de comprovació de la ju stificació i pagament  

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si re
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

general de subvencions de la Diputació de Girona. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable .  

El pagament s’efectuarà mitjançant  transferència bancària al compte de la titularitat de la 
persona  jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 
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En el cas d’adquisició i millora de bens inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com a mínim per dos anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte de subvenció més 
l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre 

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en el punt 17 d’aquestes 

al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el 
https://seu.dipsalut.cat) 

que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
lou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 

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

Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat. 

En els casos de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització o sistemes tecnològics, en 
ui la seva instal·lació, caldrà per a la 

seva justificació demostrar documentalment la realització d’aquesta instal·lació. 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 
superior, la subvenció es mantindrà  en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
 

jançant  transferència bancària al compte de la titularitat de la 



D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
tots els casos quan el beneficia
pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
 
14. Modificació de la subvenció 
 
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons artic
l’Ordenança general de subvencions:
 

• Quan es produeixi
la subvenció. 

• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l
l’actuació que estigui

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

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

1. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 
subvenció atorgada se

2. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 

 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut
proposta de modificació de
presentar les al·legacions
documentació requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
15. Invalidesa, revocació i reintegrament
 
Dipsalut podrà revocar t
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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

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

 
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut
proposta de revocació de 
presentar les al·legacions 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

14. Modificació de la subvenció  

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons artic
l’Ordenança general de subvencions: 

produeixi una alteració en les condicions que van determinar

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de
estigui obligat a justificar. 

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

en la resolució. 

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

icades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.  

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 
 

admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 € esmentats al punt 1, es reduir
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 

 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà
de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils

al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

15. Invalidesa, revocació i reintegrament  

Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

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

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà
 la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils
 que consideri oportunes. 
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D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
ri sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del 

 

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 

determinar la concessió de 

de les despeses de 

altres subvencions o ajuts 
superin els costos totals de 

 la convocatòria del 

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

icades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 

admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 

à reducció de la quantia de la 
mpre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. 

€ esmentats al punt 1, es reduirà la 
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 

notificarà al beneficiari la 
dies hàbils perquè pugui 

vertiment que si no presenta la 
documentació requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de 

otalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

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

Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

notificarà al beneficiari la 
15 dies hàbils perquè pugui 



 
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 
l’Ordenança. 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenc
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran o
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
 
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, reintegrament i 
d’invalidesa de les subvencions concedides, i la P
per adoptar els corresponents acords.
 
16. Subcontractació. 
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’
 
17. Principis ètics i regles de conducta
 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevo
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulne
concurrència. 
 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents:
 

a) Observar els principis, les normes i els 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en le

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

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les pos
d'interessos. 

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

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
d amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenc
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 
trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, reintegrament i 
d’invalidesa de les subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent 
per adoptar els corresponents acords. 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut. 

17. Principis ètics i regles de conducta  

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en le
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
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Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
d amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

bligats al reintegrament els beneficiaris que es 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, reintegrament i 
residència Dipsalut serà l’òrgan competent 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
, general de subvencions. 

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 

obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.  

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
l mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 

rar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 

cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

sibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 



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

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

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

 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
 
18.Verificació i control 
 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 
19. Règim jurídic  
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 

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

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

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

 
20. Protecció de dades 
 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
els beneficiaris i les entitats col·la
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
21. Règim sancionador 
 
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 
Llei de transparència. 

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el regla
general de subvencions. 
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

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

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 

Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
s obligacions establertes en les bases de 

la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
 

gislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

lerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 

 

per Dipsalut s’entendran com a 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
de comprovació i control financer que 

puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 
boradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 

implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 



 
Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sense perjudici de les 
responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol 
subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
  

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’ò
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

 
22. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
 
23. Vigència 
 
Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se 
 
 
Disposició addicional primera 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent.
 
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte 
previst a l'article 17-3-b) de
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 
 
Annex II 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA 
CONSORCIS D’ACCIÓ/BENESTAR SOCIAL
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCI AL DE LA DEMARCACIÓ 
DE GIRONA PER A L’ANY 2018. ASI.
 

1. Objecte 
 
L’objecte de la convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a 
consorcis d’acció/benestar social

Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sense perjudici de les 
en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de 

subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 

en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 

Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera  

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent. 

La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA A CONSELLS COMARCALS I A 
CONSORCIS D’ACCIÓ/BENESTAR SOCIAL  PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES 
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCI AL DE LA DEMARCACIÓ 
DE GIRONA PER A L’ANY 2018. ASI.  

L’objecte de la convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom 
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a consells comarcals i a 

consorcis d’acció/benestar social per al finançament de: 

 

56 

Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sense perjudici de les 
de la Llei general de 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 

en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 

rgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 

d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 

Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
n’acordi la modificació o derogació. 

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 

La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

A CONSELLS COMARCALS I A 
PER AL SUPORT ECONÒMIC A LES 

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS DELS CENTRES D’ACCIÓ SOCI AL DE LA DEMARCACIÓ 

L’objecte de la convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom 
consells comarcals i a 



 
- despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 

socials destinats a l’atenció de persones benefic
la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles 
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 
de la xarxa de serveis socials.
 

- despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles 
destinats a la mobilitat dels usuaris.
 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.
 
El procediment de concessió de les subvencions és 
 
Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre 
gener de 2017 a 30 de setembre de 2018. 
 
Cap peticionàri podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria i tan 
s’acceptarà un projecte per comarca. 
 

2. Crèdits pressupostaris
 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de vuitanta
amb càrrec a les aplicacions del pressupost d’enguany de Dipsalut:
 

 

Programa d'inversió centres socials per a 
Consells Comarcals 
Programa d'inversió centres socials per a 
Consorcis 

 
Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran 
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, 
si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 
sobrant del primer procediment.
 

3. Destinataris  
 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els 
consells comarcals i els consorcis d’acció/benestar social
serveis d’atenció social a la demarcació de Girona 
de les bases.  
 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.
 

4. Presentació de sol·licituds
 

despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar
la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles 
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 
de la xarxa de serveis socials. 

peses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles 
destinats a la mobilitat dels usuaris. 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.

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

Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre 
gener de 2017 a 30 de setembre de 2018.  

Cap peticionàri podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria i tan 
s’acceptarà un projecte per comarca.  

Crèdits pressupostaris  

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de vuitanta-nou mil euros (89.000,00 
amb càrrec a les aplicacions del pressupost d’enguany de Dipsalut: 

Aplicacions 
pressupostaries 

Programa d'inversió centres socials per a 
 

4 /3110/76500 

Programa d'inversió centres socials per a 
4 /3110/76700 

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats 
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, 

si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 
sobrant del primer procediment. 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els 
consells comarcals i els consorcis d’acció/benestar social que realitzin o tinguin previst realitzar 
serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

bvencions. 

Presentació de sol·licituds  
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despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis 
iaries. Les millores poden orientar-se a 

la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles 
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries 

peses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques. 

el de concurrència no competitiva. 

Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de 

Cap peticionàri podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria i tan sols 

nou mil euros (89.000,00 €) 

Imports 

60.000,00 € 

29.000,00 € 

redistribuir els imports citats 
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li 
de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, 

si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els 
que realitzin o tinguin previst realitzar 

les condicions específiques 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 



El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de 
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
12 de juliol de 2018.  
   
En cas  que hi hagi crèdit sobrant 
segon procediment.   
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les admi
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
 
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
 
Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autori
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció.
 

5. Òrgan competent de la instrucció
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
bases. 
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 
efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Veure el punt 8 de les bases de la subvenció.
 

6. Termini de resolució i notificació
 
Les resolucions es dictaran pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar a 
partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a 
cada procediment.  
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la reso
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les adm
 

7. Criteris de valoració de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de 
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 

En cas  que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment,  Dipsalut pot optar per iniciar un 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les admi
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 
https://seu.dipsalut.cat). 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció. 

Òrgan competent de la instrucció  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
ls trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 

efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Veure el punt 8 de les bases de la subvenció. 

Termini de resolució i notificació  

ran pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar a 
partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a 

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

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris de valoració de les sol·licituds  
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El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de 
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 

del primer procediment,  Dipsalut pot optar per iniciar un 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat. 

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu 

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes 
necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

tzació, haurà de presentar 
els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 

L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
sol·licituds presentades, així com la 

comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
ls trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran ser 

ran pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar a 
partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a 

lució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
inistracions públiques. 



 
Per consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social: 
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable am
 

Habitants/comarca  

Fins a 50.000 hab. 
De 50.001 a 100.000 hab. 
De 100.001 a 135.000 hab. 
De 135.001 a 150.000 hab. 
Més de 150.000 hab. 

 
Per la determinació de la població 
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències. 
 
Amb un import màxim de vuit mil euros (8.000,00 
de  quinze mil euros (15.000,00 
 
Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 
base subvencionable sigui inferior a 1.000 
 
Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l’import 
atorgat. 
 
Cal tenir en compte que en cap ca
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada.
 

8. Règim de recursos
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via ad
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 

9. Publicitat 
 
La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es 
publicarà al tauler electrònic de Dipsalut (e
l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
de les administracions públiques.
 

10. Termini de justificació dels ajuts concedits
 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 24 d’octubre de 2018.

Per consells comarcals i consorcis d’acció/benestar social:  
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 
sobre la base subvencionable amb el detall següent: 

 % sobre la base 
subvencionable
100 % 

De 50.001 a 100.000 hab.  90 % 
De 100.001 a 135.000 hab.  80 % 
De 135.001 a 150.000 hab.  70 % 
Més de 150.000 hab.  60 % 

Per la determinació de la població dels consorcis d’acció/benestar social
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències. 

Amb un import màxim de vuit mil euros (8.000,00 €) per ajuntament / entitat, i un import màxim 
de  quinze mil euros (15.000,00 €) per consell comarcal o consorci .  

Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 
provisionalment una subvenció de 1.000 € (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la 
base subvencionable sigui inferior a 1.000 €). 

Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de 
l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el 
màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l’import 

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada. 

Règim de recursos  

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 

pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
S) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es 

publicarà al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els termes que s’estableixen en 
l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Termini de justificació dels ajuts concedits  

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 24 d’octubre de 2018. 
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La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge 

% sobre la base 
subvencionable  

dels consorcis d’acció/benestar social s’agafarà com a 
referència la població de l’àmbit territorial en el que exerceixin les seves competències.  

at, i un import màxim 

Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 €, s’aplicarà 
citat menys import o que la 

Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en 
procedirà al prorrateig de 

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

s la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat. 
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 

ministrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 

pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en el 

La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
S) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es 

tauler) d’acord amb els termes que s’estableixen en 
procediment administratiu comú 

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 



 
Veure el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
 
8. Exp. 19_2018_188_X0101 

les bases reguladores específiques de subvencions d e suport econòmic als 
col·legis professionals del sector de la salut de l a demarcació 
a la realització d’activitats formatives en promoci ó de la salut

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, que va tenir lloc el 
dia 6 de març de 2018, va aprovar les bases reguladores específiques de subvencions 
de suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació 
de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de la salut. Aquestes 
bases es van sotmetre a informació pública durant 20 dies hàbils, mitjançant anunc
Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 51, de 13 de març de 2018, i, per 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7585, de 23 de març 
de 2018, de conformitat amb el que determina l’article 178 del text refós de l
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril 
 
El 12 d’abril de 2018, el Col·legi de Dietistes
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i el Col·legi de Logopedes
presenten, en el termini d’exposició pública de 20 dies hàbils, al·legacions a les bases 
esmentades anteriorment sol·licitant que es modifiqui la Base 5a, Destinataris, i 
reconèixer els col·legis esmentats com a col·legis professionals del s
que poden concórrer a aquesta convocatòria.
 
Atès que els col·legis esmentats anteriorment al·leguen, en primer lloc, que aquests 
són de professionals del sector de la salut reconeguts expressament per la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, 
segon lloc, que tenen atribuïda la funció pública de promoure i facilitar la formació 
continua dels seus professionals i, en tercer lloc, com a col·legis d’àmbit territorial de 
Catalunya poden realitzar 
província de Girona en matèria de promoció de la salut, i per tant, complirien els 
requisits exigits a les Bases per ésser destinatari d’aquesta línia de subvenció.
 
Atès que la resolució de les al·le
de la convocatòria d’aquesta línia de subvencions, es fa necessari modificar el punt 4 
de la convocatòria i ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 5 de juny 
de 2018. 
 
Vist l’informe proposta de 7 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica en què proposen:
 

- l’acceptació de les al·legacions presentades pels Col·legis esmentats 
anteriorment contra les bases 
suport econòmic 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de 
la salut en el sentit de modifica

2 de les bases reguladores de la subvenció. 

Exp. 19_2018_188_X0101 – Proposta de resolució de les al·legacions contra 
les bases reguladores específiques de subvencions d e suport econòmic als 
col·legis professionals del sector de la salut de l a demarcació 
a la realització d’activitats formatives en promoci ó de la salut

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, que va tenir lloc el 
dia 6 de març de 2018, va aprovar les bases reguladores específiques de subvencions 

suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació 
de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de la salut. Aquestes 
bases es van sotmetre a informació pública durant 20 dies hàbils, mitjançant anunc
Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 51, de 13 de març de 2018, i, per 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7585, de 23 de març 
de 2018, de conformitat amb el que determina l’article 178 del text refós de l
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 

El 12 d’abril de 2018, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, el Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i el Col·legi de Logopedes
presenten, en el termini d’exposició pública de 20 dies hàbils, al·legacions a les bases 
esmentades anteriorment sol·licitant que es modifiqui la Base 5a, Destinataris, i 
reconèixer els col·legis esmentats com a col·legis professionals del s
que poden concórrer a aquesta convocatòria. 

Atès que els col·legis esmentats anteriorment al·leguen, en primer lloc, que aquests 
són de professionals del sector de la salut reconeguts expressament per la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), en 
segon lloc, que tenen atribuïda la funció pública de promoure i facilitar la formació 
continua dels seus professionals i, en tercer lloc, com a col·legis d’àmbit territorial de 
Catalunya poden realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats de la 
província de Girona en matèria de promoció de la salut, i per tant, complirien els 
requisits exigits a les Bases per ésser destinatari d’aquesta línia de subvenció.

Atès que la resolució de les al·legacions presentades implica endarrerir la publicació 
de la convocatòria d’aquesta línia de subvencions, es fa necessari modificar el punt 4 
de la convocatòria i ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 5 de juny 

e proposta de 7 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica en què proposen: 

l’acceptació de les al·legacions presentades pels Col·legis esmentats 
riorment contra les bases reguladores específiques de subvencions 

suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de 
la salut en el sentit de modificar la base 5ª, Destinataris
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Proposta de resolució de les al·legacions contra 
les bases reguladores específiques de subvencions d e suport econòmic als 
col·legis professionals del sector de la salut de l a demarcació de Girona per 
a la realització d’activitats formatives en promoci ó de la salut  

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, que va tenir lloc el 
dia 6 de març de 2018, va aprovar les bases reguladores específiques de subvencions 

suport econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació 
de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de la salut. Aquestes 
bases es van sotmetre a informació pública durant 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 51, de 13 de març de 2018, i, per 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7585, de 23 de març 
de 2018, de conformitat amb el que determina l’article 178 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 

Nutricionistes de Catalunya, el Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya, 
presenten, en el termini d’exposició pública de 20 dies hàbils, al·legacions a les bases 
esmentades anteriorment sol·licitant que es modifiqui la Base 5a, Destinataris, i 
reconèixer els col·legis esmentats com a col·legis professionals del sector de la salut 

Atès que els col·legis esmentats anteriorment al·leguen, en primer lloc, que aquests 
són de professionals del sector de la salut reconeguts expressament per la Llei 

d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), en 
segon lloc, que tenen atribuïda la funció pública de promoure i facilitar la formació 
continua dels seus professionals i, en tercer lloc, com a col·legis d’àmbit territorial de 

accions formatives adreçades als seus col·legiats de la 
província de Girona en matèria de promoció de la salut, i per tant, complirien els 
requisits exigits a les Bases per ésser destinatari d’aquesta línia de subvenció. 

gacions presentades implica endarrerir la publicació 
de la convocatòria d’aquesta línia de subvencions, es fa necessari modificar el punt 4 
de la convocatòria i ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 5 de juny 

e proposta de 7 de maig de 2018 del cap de l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 

l’acceptació de les al·legacions presentades pels Col·legis esmentats 
específiques de subvencions de 

als col·legis professionals del sector de la salut de la 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en promoció de 

Destinataris, de les bases 



reguladores de la subvenció per tal que quedi oberta la possibilitat de concòrrer 
a la convocatòria, dels col·legis profgessionals lligats tradicionalment al sector 
de la salut, de la demarcació de Girona

- la modificació del punt 4 de la convocatòria i ampliar el termini de presentació 
de sol·licituds 

 
D’acord amb aquests antecedents, i 
Estatuts de Dipsalut li atribueix
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Acceptar les al·legacions presentades el 12 d’abril de 2018 pe
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 
Catalunya i pel Col·legi de Logopedes de Catalunya contra les bases 
especifiques de subvencions 
de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en 
promoció de la salut, en el sentit de modificar la base 5a, 
que quedarà redactada com segueix:
 
“5. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte 
d’aquestes bases els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la 
demarcació de Girona. 
 
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.”
  
Segon. Modificar el punt 4 
i ampliar el termini de presentació fins al 5 de juny de 2018
 
Tercer. Publicar les Bases aprovades definitivament 
Província de Girona i al tauler d’anuncis e
(https://seu.dipsalut.cat)
 
Quart. Trametre la convocatòria amb les modificacions corresponents i el seu extracte 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic 
de Dipsalut (e-Tauler). 
 
 
Annex I 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPO RT ECONÒMIC A 
COL·LEGIS PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA  DEMARCACIÓ DE 
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACI Ó DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT ORIENTADES ALS SEUS COL·
 
1. Introducció 
 

reguladores de la subvenció per tal que quedi oberta la possibilitat de concòrrer 
a la convocatòria, dels col·legis profgessionals lligats tradicionalment al sector 
de la salut, de la demarcació de Girona 

ació del punt 4 de la convocatòria i ampliar el termini de presentació 

D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels 
atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat,

Acceptar les al·legacions presentades el 12 d’abril de 2018 pe
Nutricionistes de Catalunya, pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya i pel Col·legi de Logopedes de Catalunya contra les bases 
especifiques de subvencions de suport econòmic als col·legis professionals del sector 
de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en 
promoció de la salut, en el sentit de modificar la base 5a, Destinatari
que quedarà redactada com segueix: 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte 
d’aquestes bases els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la 

 

Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.”

. Modificar el punt 4 de la convocatòria, de l’Annex II, Presentació de sol·licituds,
i ampliar el termini de presentació fins al 5 de juny de 2018. 

Publicar les Bases aprovades definitivament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

). 

convocatòria amb les modificacions corresponents i el seu extracte 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPO RT ECONÒMIC A 
COL·LEGIS PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA  DEMARCACIÓ DE 
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACI Ó DE PROMOCIÓ DE LA 
SALUT ORIENTADES ALS SEUS COL· LEGIATS. 
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reguladores de la subvenció per tal que quedi oberta la possibilitat de concòrrer 
a la convocatòria, dels col·legis profgessionals lligats tradicionalment al sector 

ació del punt 4 de la convocatòria i ampliar el termini de presentació 

ateses les competències que l’article 10 dels 
aprova, per unanimitat, l’adopció del 

Acceptar les al·legacions presentades el 12 d’abril de 2018 pel Col·legi de 
Nutricionistes de Catalunya, pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya i pel Col·legi de Logopedes de Catalunya contra les bases reguladores 
als col·legis professionals del sector 

de la salut de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats formatives en 
Destinataris, de l’Annex I, 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte 
d’aquestes bases els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la 

Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.” 

Presentació de sol·licituds, 

en el Butlletí Oficial de la 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 

convocatòria amb les modificacions corresponents i el seu extracte 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. Així mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROGRAMA DE SUPO RT ECONÒMIC A 
COL·LEGIS PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA  DEMARCACIÓ DE 
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACI Ó DE PROMOCIÓ DE LA 



L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) parteix 
d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones cap a un estat 
òptim de benestar. En aquest sentit, D
d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, 
ambientals, socials i econòmics).
 
Per tal de facilitar l’accés a la informació, s’inclou al final d’aquestes bases el marc conceptual 
de promoció de la salut de Dipsal
 
2. Objecte 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de Dipsalut destinat 
als col·legis professionals de la salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar accions formatives
salut, en col·laboració o no amb altres professionals de la salut / col·legis professionals del 
sector de la salut. 
 
Tradicionalment la formació especialitzada d’aquests col·lectius no ha contemplat els conti
de promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública vinculada al sector de la 
salut pública, des de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, a més de 
treballar amb els ajuntaments, vol fomentar la formació 
la salut pública, en aquest cas els col·legis professionals de l’àmbit sanitari de la demarcació de 
Girona, fet que comporta una millora preparació d’aquests professionals i, per tant, té una 
evident influència en l’interès públic dels usuaris/es.
 
3. Característiques dels projectes
 
Els projectes que es presentin hauran de promoure una perspectiva holística
humana, i a ser possible hauran de ser projectes transversals amb altres col·legis professionals 
que permetin aquest enfocament més integrador que orienti cap al benestar integral de les 
persones. 
 
La formació s’ha de centrar en promoure es
consciència dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de promoció de 
la salut de Dipsalut, de manera que es considerin des del pensar
s’operativitzin des de l’actuar
 
El punt de partida seran les diferents generacions dels drets humans i la seva lectura des d’una 
perspectiva de la salut i el benestar, i la seva consideració com a condició indispensable per a 
promoure una atenció centrada en la persona.
 
Per altra banda la promoció de la salut hauria de ser en la seva essència una estratègia de 
reducció de les desigualtats. En aquest sentit la proposta haurà de contemplar que els espais de 
formació no en siguin generadors, tenint en compte els eixos de des
formació integra explícitament el model de determinants socials de la salut.
 
Els projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals; a la 
formació de formadors, o bé a la detecció de necessitats 
 
Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per això, 
en el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.
 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) parteix 
d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones cap a un estat 
òptim de benestar. En aquest sentit, Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt 
d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 

la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, 
ambientals, socials i econòmics). 

Per tal de facilitar l’accés a la informació, s’inclou al final d’aquestes bases el marc conceptual 
de promoció de la salut de Dipsalut. 

Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de Dipsalut destinat 
als col·legis professionals de la salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin 
previst realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats en matèria de promoció de la 
salut, en col·laboració o no amb altres professionals de la salut / col·legis professionals del 

Tradicionalment la formació especialitzada d’aquests col·lectius no ha contemplat els conti
de promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública vinculada al sector de la 
salut pública, des de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, a més de 
treballar amb els ajuntaments, vol fomentar la formació dels diferents actors que intervenen en 
la salut pública, en aquest cas els col·legis professionals de l’àmbit sanitari de la demarcació de 
Girona, fet que comporta una millora preparació d’aquests professionals i, per tant, té una 

interès públic dels usuaris/es. 

3. Característiques dels projectes  

Els projectes que es presentin hauran de promoure una perspectiva holística
humana, i a ser possible hauran de ser projectes transversals amb altres col·legis professionals 
que permetin aquest enfocament més integrador que orienti cap al benestar integral de les 

La formació s’ha de centrar en promoure espais de reflexió que permetin la presa de 
consciència dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de promoció de 
la salut de Dipsalut, de manera que es considerin des del pensar-conèixer, des del sentir

l’actuar-fer.  

El punt de partida seran les diferents generacions dels drets humans i la seva lectura des d’una 
perspectiva de la salut i el benestar, i la seva consideració com a condició indispensable per a 
promoure una atenció centrada en la persona. 

Per altra banda la promoció de la salut hauria de ser en la seva essència una estratègia de 
reducció de les desigualtats. En aquest sentit la proposta haurà de contemplar que els espais de 
formació no en siguin generadors, tenint en compte els eixos de desigualtat i, alhora, com la 
formació integra explícitament el model de determinants socials de la salut.

Els projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals; a la 
formació de formadors, o bé a la detecció de necessitats de formació dels diferents col·lectius.

Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per això, 
en el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions.
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L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant Dipsalut) parteix 
d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a les persones cap a un estat 

ipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt 
d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la 
vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control 

la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, 

Per tal de facilitar l’accés a la informació, s’inclou al final d’aquestes bases el marc conceptual 

Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic de Dipsalut destinat 
als col·legis professionals de la salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin 

s seus col·legiats en matèria de promoció de la 
salut, en col·laboració o no amb altres professionals de la salut / col·legis professionals del 

Tradicionalment la formació especialitzada d’aquests col·lectius no ha contemplat els continguts 
de promoció de la salut. Per això Dipsalut, com a administració pública vinculada al sector de la 
salut pública, des de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, a més de 

dels diferents actors que intervenen en 
la salut pública, en aquest cas els col·legis professionals de l’àmbit sanitari de la demarcació de 
Girona, fet que comporta una millora preparació d’aquests professionals i, per tant, té una 

Els projectes que es presentin hauran de promoure una perspectiva holística de la dimensió 
humana, i a ser possible hauran de ser projectes transversals amb altres col·legis professionals 
que permetin aquest enfocament més integrador que orienti cap al benestar integral de les 

pais de reflexió que permetin la presa de 
consciència dels professionals en relació als elements clau del marc conceptual de promoció de 

conèixer, des del sentir-ser i 

El punt de partida seran les diferents generacions dels drets humans i la seva lectura des d’una 
perspectiva de la salut i el benestar, i la seva consideració com a condició indispensable per a 

Per altra banda la promoció de la salut hauria de ser en la seva essència una estratègia de 
reducció de les desigualtats. En aquest sentit la proposta haurà de contemplar que els espais de 

igualtat i, alhora, com la 
formació integra explícitament el model de determinants socials de la salut. 

Els projectes podran presentar accions dirigides a la formació directa de professionals; a la 
de formació dels diferents col·lectius. 

Els projectes que no compleixin amb aquests requisits no podran optar a la subvenció. Per això, 
en el projecte presentat s’hi han de poder identificar clarament aquestes orientacions. 



El període objecte de la subve
 
4. Naturalesa i forma de concessió
 
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent. 
 
Els ajuts es concedeixen en règim de 
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració  dependents de 
judici de valor, sinó pel compliment d’uns requisits previs, i per un import amb referència a un 
percentatge o fracció de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
Les subvencions podran ser compatibles amb altres ingressos o ajuts que tinguin el mateix 
objecte, sempre que siguin detallats e
 
5. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona.
 
Dins de cada convocatòria 
 
6. Conceptes subvencionables
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 d’aqu
corresponguin amb alguns dels següents conceptes:
 

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats. 
- Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
- Beques a col·l
- Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, 

difusió, gestió de la formació, etc. 
 

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.
 

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

- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat
- Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats 

amb els usuaris.
- Despeses de material informàtic.
- Manteniment (llu
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats. 

 
En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament 
 
7. Convocatòria 

El període objecte de la subvenció es concretarà en cada convocatòria. 

4. Naturalesa i forma de concessió  

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

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, atès que no hi ha 
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració  dependents de 
judici de valor, sinó pel compliment d’uns requisits previs, i per un import amb referència a un 

fracció de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

Les subvencions podran ser compatibles amb altres ingressos o ajuts que tinguin el mateix 
objecte, sempre que siguin detallats en el compte justificatiu.  

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona.

Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.

6. Conceptes subvencionables  

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 d’aqu
corresponguin amb alguns dels següents conceptes: 

Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats. 
Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s 
Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s 
Beques a col·legiats per formació en promoció de la salut 
Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, 
difusió, gestió de la formació, etc.  

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.

’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:

Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat 
Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats 
amb els usuaris. 
Despeses de material informàtic. 
Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.) 
Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.  

En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.
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Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. 
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 

concurrència no competitiva, atès que no hi ha 
discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns criteris de valoració  dependents de 
judici de valor, sinó pel compliment d’uns requisits previs, i per un import amb referència a un 

fracció de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança 

Les subvencions podran ser compatibles amb altres ingressos o ajuts que tinguin el mateix 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases 
els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de Girona. 

s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any. 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 d’aquestes bases i que es 

Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.  

Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, 

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina. 

’entendran com a subvencionables les despeses derivades de: 

Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats 

m, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)  

En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
pagada abans del període de justificació. 



 
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 
Rector de l’organisme.  
 
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i  serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.  
 
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 
cadascun d’ells. 
 
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 3
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 
podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.
 
Així mateix, podran incrementar
estat aprovats abans de la resolució de concessió. 
 
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.
 
8. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i sig
 
Documentació a presentar:
 

• Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (
• Adjuntar el projecte per al qual es demana la 

 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obliga
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat 
la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior.
 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqü

De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i  serà objecte de publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

se als crèdits assignats en el segon procediment. 

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 
estat aprovats abans de la resolució de concessió.  

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat.

Documentació a presentar: 

Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat 
la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqü
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De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell 

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i  serà objecte de publicació al Butlletí 

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
8/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 

crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

dits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

nades pel representant legal de l’entitat. 

https://seu.dipsalut.cat)  

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

cions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 

dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat 
la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a  l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’arxivaran les 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 



inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la 
subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
 
9. Import de la subvenció
 
Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajust
100% de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 
 
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada 
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import es
 
L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
l’import sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els 
requisits fixats al punt 3 i que l’import de la
 
Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 
l’import màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 
operació per l’import sol·licitat per cada beneficiari.
 
Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
per no presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 
aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la 
base subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas.
 
10. Instrucció de l’exp edient
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
bases. 
 
El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de reso
motivada. 
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podra
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
11. Resolució i notificació
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en
subvencions. 
 
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima.

inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la 
subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

9. Import de la subvenció  

Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 
100% de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 €.  

En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada 
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt.

L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
l’import sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els 
requisits fixats al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura. 

Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 

m de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 
operació per l’import sol·licitat per cada beneficiari. 

Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
ació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 

aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la 
base subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas. 

edient  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de reso

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 

sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podra
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

11. Resolució i notificació  

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 
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inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la 

in al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 

En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada 
tablert en aquest punt. 

L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
l’import sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els 

convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura.  

Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 

m de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 

Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
ació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 

aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la 

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 

L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 

sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 

 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
diversos actes l’atorgament de 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 



 
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir d
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden 
entendre desestimades les seves so
 
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
12. Acceptació 
 
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el 
concedida. 
 
Tot i així, si una vegada comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.cat/dipsalut) en el termini d’un mes no es 
manifesta el contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació. 
 
 
13. Obligacions del beneficiari
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 

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

escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les

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

e) Disposar dels llibres 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques.

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

g) En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobr
beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, 
realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes 
socials en relació amb l’objecte de la subve
en el finançament de les actuacions.

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
j) El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga u
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 

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

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què ha estat 

Tot i així, si una vegada comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.cat/dipsalut) en el termini d’un mes no es 

anifesta el contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades 

13. Obligacions del beneficiari  

Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
a concessió dels ajuts. 

Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació 
dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les 
activitats subvencionades. 

 comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

s específiques. 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el 
beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l’actuació ja hagi estat 
realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes 
socials en relació amb l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador 
en el finançament de les actuacions. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga u
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer
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e la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden 

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

beneficiari accepti les condicions en què ha estat 

Tot i així, si una vegada comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.cat/dipsalut) en el termini d’un mes no es 

anifesta el contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades 

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

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

ectuar l’òrgan que concedeix, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 

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

comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

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

e l’objecte de la subvenció, el 
encara que l’actuació ja hagi estat 

realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes 
nció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador 

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció. 
El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció 
superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 



k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta estab
d’aquestes bases. 

 
14. Justificació de la subvenció i pròrroga
 
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica
(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva 
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per pe
 
També, es presentarà una memòria justificativa del projecte amb detall de les accions 
realitzades, així com la documentació que acrediti que s’ha complert l’obligació del punt 13.g) 
d’aquestes bases. 
 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la jus
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una 
Dipsalut. 
 
Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut. 
 
15. Procediment de comprovació de la justificació i pag am
 
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió. 
 
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida, l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’art. 33 d
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
 
D’acord amb l’art. 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
 
16. Modificació de la subvenció
 

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 22 

14. Justificació de la subvenció i pròrroga  

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica

) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, 

document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva 
procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat. 

També, es presentarà una memòria justificativa del projecte amb detall de les accions 
realitzades, així com la documentació que acrediti que s’ha complert l’obligació del punt 13.g) 

justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 
termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut.  

Procediment de comprovació de la justificació i pag ament 

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 
subvencionat) en la resolució de concessió.  

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida, l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’art. 33 d
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.  

efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 

D’acord amb l’art. 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
eneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del 

pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

16. Modificació de la subvenció  
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lertes en la clàusula 22 

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 

) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, 

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

rceptor i mensualitat.  

També, es presentarà una memòria justificativa del projecte amb detall de les accions 
realitzades, així com la documentació que acrediti que s’ha complert l’obligació del punt 13.g) 

justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 
tificació, una pròrroga pel 

termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en els 

resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de 

Si escau, caldrà presentar el formulari de declaració responsable de retribucions disponible a la 

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau, 
al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertiment que si no presenta la 
documentació requerida, l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’art. 33 de 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 
 

efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 

D’acord amb l’art. 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
eneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del 

 



La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segon
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
 

• Quan es produeixi
subvenció. 

• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l
l’actuació que estigui

• Quan el beneficiari
públics o privats que,
l’actuació o els percentatges
públic o en la resolució.
 

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

• Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 
subvenció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

• Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 
reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.

 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportun
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació per part del 
beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits 
següents: 
 

a) Supòsits previstos en l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
subvencions 

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

 
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
 
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
la subvenció d’acord amb l’art. 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona.  
 

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segon
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona: 

produeixi una alteració en les condicions que van determinar

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de
estigui obligat a justificar. 

beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin

percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria
resolució. 

En tot cas, i en especial per a les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en 
el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats 
justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicial.  

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa 

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà reducció de la quantia de la 

ció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 € esmentats al punt 1, es 
reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona. 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació 
requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.  

17. Invalidesa, revocació i reintegrament  

drà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació per part del 
beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits 

Supòsits previstos en l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes. 

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
enció d’acord amb l’art. 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
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La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’art. 22 de 

determinar la concessió de la 

de les despeses de 

altres subvencions o ajuts 
superin els costos totals de 

convocatòria del concurs 

En tot cas, i en especial per a les activitats no realitzades, les subvencions s’entenen fixades en 
agament de les quantitats 

justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es 

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa 

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 

à reducció de la quantia de la 
ció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció. 

€ esmentats al punt 1, es 
reduirà l’import atorgat d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 

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

drà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació per part del 
beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits 

novembre, general de 

Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions 

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 
enció d’acord amb l’art. 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 



Són causa d’invalidesa de resolucions aquelles previstes en l’art. 32 de l’Ordenança esmentada.
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la s
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 
reintegrar-ne l’excés. Així mateix, est
en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
 
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les 
subvencions concedides, i la Presidènci
corresponents acords. 
 
18. Verificació i control 
 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 
19. Subcontractació 
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractac
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
 
20. Règim Jurídic 
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases d
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ap
de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subje
 
21. Protecció de dades 
 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els 
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de segure
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
22. Principis ètics i regles de conducta

Són causa d’invalidesa de resolucions aquelles previstes en l’art. 32 de l’Ordenança esmentada.

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin 
en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les 
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractac
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

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

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 

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

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els 
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 

22. Principis ètics i regles de conducta  
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Són causa d’invalidesa de resolucions aquelles previstes en l’art. 32 de l’Ordenança esmentada. 

ubvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 
paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

aran obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa de les 
a Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 

tant nacionals com comunitaris, així com a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos 
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut. 

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

rovat per Decret 179/1995, de 13 

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

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els 
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 

tat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 



 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui prese
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 
 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici
assumeixen les obligacions següents:
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

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

subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o a
obligacions següents: 

 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d’interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 

ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment 
d’adjudicació de subvenció o ajut.

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

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

 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 
pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subv
 
23. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector 
de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i 
la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
 
24. Règim sancionador 
 
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici
assumeixen les obligacions següents: 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

que posin en risc l’interès públic. 
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
subvenció o ajut. 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment 
d’adjudicació de subvenció o ajut. 
Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la 
convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes 

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 
pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.  

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector 
de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a 
la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
nt o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 

realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 

juts públics assumeixen les 

Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment 

competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la 
convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes 

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici 

ligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 
pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector 
de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 

execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a 

S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 



Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats 
en què, per aplicació del règim establert en el títol 
correspondre, s’aplicaran les regl
  

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

 
25. Vigència 
 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la
 
 
Disposició addicional primera
 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent.
 
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
previst a l'article 17-3-b) de la 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 
 
MARC CONCEPTUAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DE DIPSALUT
 
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la D
Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en salut pública als 
ajuntaments de la demarcació de Girona
 
Dipsalut s’ha anat situant com a entitat de referència en la salut pública a partir de la construcció 
d’un ens prestador de serveis als municipis basat en el compromís, la proximitat, la qualitat i la 
innovació que requereix l’administració del S.XXI.
  
Aquests principis requereixen una estratègia clara i planificada que permeti visualitzar horitzons 
de futur a partir de realitats properes i quotidianes. Per tant, Dipsalut disposa de les eines per 
construir una visió pròpia de la promoció de la salut i aplicar
l’horitzó sabent per on camina.
 
El marc conceptual a partir del qual procu
reorientar les nostres propostes és el marc substantiu de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la 
Salut i Qualitat de Vida.  
 
 

Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats 
en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 

tablir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera  

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 
de la convocatòria corresponent. 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

MARC CONCEPTUAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DE DIPSALUT  

Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la D
Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en salut pública als 
ajuntaments de la demarcació de Girona 

Dipsalut s’ha anat situant com a entitat de referència en la salut pública a partir de la construcció 
tador de serveis als municipis basat en el compromís, la proximitat, la qualitat i la 

innovació que requereix l’administració del S.XXI. 

Aquests principis requereixen una estratègia clara i planificada que permeti visualitzar horitzons 
de realitats properes i quotidianes. Per tant, Dipsalut disposa de les eines per 

construir una visió pròpia de la promoció de la salut i aplicar-la als seus programes i vol mirar a 
l’horitzó sabent per on camina. 

El marc conceptual a partir del qual procurem analitzar, dissenyar, planificar, impulsar i 
reorientar les nostres propostes és el marc substantiu de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la 
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Si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats 
de la Llei general de subvencions, puguin 

) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 

 expressa que aquest 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 

tablir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que 

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
modificació o derogació. 

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 

Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la Diputació de 
Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en salut pública als 

Dipsalut s’ha anat situant com a entitat de referència en la salut pública a partir de la construcció 
tador de serveis als municipis basat en el compromís, la proximitat, la qualitat i la 

Aquests principis requereixen una estratègia clara i planificada que permeti visualitzar horitzons 
de realitats properes i quotidianes. Per tant, Dipsalut disposa de les eines per 

la als seus programes i vol mirar a 

rem analitzar, dissenyar, planificar, impulsar i 
reorientar les nostres propostes és el marc substantiu de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la 



 
Figura 1 : Marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 
 
El nostre focus d’intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per tant, tenim 
en compte les seves característiques i també sabem que hem d’entendre els seus contextos.
 
Amb la Carta d'Otawa, proclamada l’any 1986, 
als nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies bàsiques que 
continuen vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració per a la definició de les 
línies estratègies de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut:
 
● Entorns que donin suport a la salut 
comunitaris, familiars, personals...) que permetin ampliar les capacitats i 
persones. 
● Polítiques Públiques saludables 
totes les àrees d'acció i que pren en consideració els possibles impactes en salut alhora de 
prendre decisions. 
● Habilitats Personals 
individus abordar amb eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana.
● Acció Comunitària 
control sobre els determinants de la salut.
● Reorientació dels serveis de Salut 
d’una mirada més promotora de la salut a la xarxa assistencial.
 

Figura 1 : Marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 

El nostre focus d’intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per tant, tenim 
en compte les seves característiques i també sabem que hem d’entendre els seus contextos.

Amb la Carta d'Otawa, proclamada l’any 1986, neix la promoció de la salut tal i com l'entenem 
als nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies bàsiques que 
continuen vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració per a la definició de les 

ies de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut:

Entorns que donin suport a la salut --> és a dir la generació d'entorns (econòmics, físics, 
comunitaris, familiars, personals...) que permetin ampliar les capacitats i 

Polítiques Públiques saludables --> entesa com l'acció política que busca l'equitat en 
totes les àrees d'acció i que pren en consideració els possibles impactes en salut alhora de 

Habilitats Personals --> enteses com el conjunt de competències que permeten als 
individus abordar amb eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana.

Acció Comunitària --> entesa com el conjunt d’esforços col·lectius per incrementar el 
erminants de la salut. 

Reorientació dels serveis de Salut --> en el nostre cas ho entendrem com la inclusió 
d’una mirada més promotora de la salut a la xarxa assistencial. 
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Figura 1 : Marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida 

El nostre focus d’intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per tant, tenim 
en compte les seves característiques i també sabem que hem d’entendre els seus contextos. 

neix la promoció de la salut tal i com l'entenem 
als nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies bàsiques que 
continuen vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració per a la definició de les 

ies de l’Àrea de Polítiques  de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut: 

> és a dir la generació d'entorns (econòmics, físics, 
comunitaris, familiars, personals...) que permetin ampliar les capacitats i l’apoderament de les 

> entesa com l'acció política que busca l'equitat en 
totes les àrees d'acció i que pren en consideració els possibles impactes en salut alhora de 

> enteses com el conjunt de competències que permeten als 
individus abordar amb eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana. 

> entesa com el conjunt d’esforços col·lectius per incrementar el 

> en el nostre cas ho entendrem com la inclusió 



Els estils de vida que tenen les persones milloren o creen riscos per a la salut,
Dipsalut tenim clar que no depenen exclusivament d’una opció individual, són una construcció 
social, econòmica i cultural determinada. Les persones són lliures, però aquesta llibertat és 
limitada, les seves decisions estan condicionades claram
salut. 
 

 
Figura 2: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991.
 
Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, 
viuen, treballen i envelleixen i són els
Aquestes circumstancies estan configurades per la distribució de la riquesa, el poder i els 
recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan fortament influïdes pels poders econòmics i 
polítics. Les desigualtats en la forma en què està organitzada la societat fan que les possibilitats 
de desenvolupar-se en la vida i gaudir de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa 
societat i entre diferents societats. Per tant, Dipsalut ha decidit l
“ulleres” de la desigualtat, per aquest motiu es indispensable treballar des d'una mirada 
intersectorial de "Salut en totes les polítiques". La salut humana ha de ser un eix transversal en 
tot el procés de presa de decisions del
 
Dipsalut aposta per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el compromís i 
la responsabilitat conjunta, amb una amplia participació de la comunitat i dels agents socials. 
 
La nostra visió de la promoc
marc salutogènic de treball, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per 
ser generadores de salut,  que les permeti avançar cap a un estat òptim de benestar. Entene
que la salut és un dret humà fonamental que queda recollit tant en la declaració universal dels 
drets humans com a en la convenció dels drets de la infància.
  
Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en promoci
de la salut. L’anomenem el “Triangle metodològic”. Les 3 dimensions es retro
barregen i és difícil saber quan intervens sobre una o sobre l’altra. Les tres dimensions a 
treballar són: 
 
● Les habilitats per a la vida

Els estils de vida que tenen les persones milloren o creen riscos per a la salut,
Dipsalut tenim clar que no depenen exclusivament d’una opció individual, són una construcció 
social, econòmica i cultural determinada. Les persones són lliures, però aquesta llibertat és 
limitada, les seves decisions estan condicionades clarament pels determinants socials de la 

 

Figura 2: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991.

Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, 
viuen, treballen i envelleixen i són els principals responsables de les desigualtats en salut. 
Aquestes circumstancies estan configurades per la distribució de la riquesa, el poder i els 
recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan fortament influïdes pels poders econòmics i 

s desigualtats en la forma en què està organitzada la societat fan que les possibilitats 
se en la vida i gaudir de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa 

societat i entre diferents societats. Per tant, Dipsalut ha decidit la seva mirada i es posa les 
“ulleres” de la desigualtat, per aquest motiu es indispensable treballar des d'una mirada 
intersectorial de "Salut en totes les polítiques". La salut humana ha de ser un eix transversal en 
tot el procés de presa de decisions dels diferents sectors i nivells.  

Dipsalut aposta per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el compromís i 
la responsabilitat conjunta, amb una amplia participació de la comunitat i dels agents socials. 

La nostra visió de la promoció de la salut incorpora una visió positiva de la salut. Establim un 
marc salutogènic de treball, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per 
ser generadores de salut,  que les permeti avançar cap a un estat òptim de benestar. Entene
que la salut és un dret humà fonamental que queda recollit tant en la declaració universal dels 
drets humans com a en la convenció dels drets de la infància. 

Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en promoci
de la salut. L’anomenem el “Triangle metodològic”. Les 3 dimensions es retro
barregen i és difícil saber quan intervens sobre una o sobre l’altra. Les tres dimensions a 

Les habilitats per a la vida 
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Els estils de vida que tenen les persones milloren o creen riscos per a la salut, però des de 
Dipsalut tenim clar que no depenen exclusivament d’una opció individual, són una construcció 
social, econòmica i cultural determinada. Les persones són lliures, però aquesta llibertat és 

ent pels determinants socials de la 

Figura 2: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991. 

Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, 
principals responsables de les desigualtats en salut. 

Aquestes circumstancies estan configurades per la distribució de la riquesa, el poder i els 
recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan fortament influïdes pels poders econòmics i 

s desigualtats en la forma en què està organitzada la societat fan que les possibilitats 
se en la vida i gaudir de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa 

a seva mirada i es posa les 
“ulleres” de la desigualtat, per aquest motiu es indispensable treballar des d'una mirada 
intersectorial de "Salut en totes les polítiques". La salut humana ha de ser un eix transversal en 

Dipsalut aposta per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el compromís i 
la responsabilitat conjunta, amb una amplia participació de la comunitat i dels agents socials.  

ió de la salut incorpora una visió positiva de la salut. Establim un 
marc salutogènic de treball, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per 
ser generadores de salut,  que les permeti avançar cap a un estat òptim de benestar. Entenem 
que la salut és un dret humà fonamental que queda recollit tant en la declaració universal dels 

Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en promoció 
de la salut. L’anomenem el “Triangle metodològic”. Les 3 dimensions es retro-alimenten, es 
barregen i és difícil saber quan intervens sobre una o sobre l’altra. Les tres dimensions a 



● L’apoderament 
● El sentit de coherència (SOC)
 
Les habilitats per a la vida són un grup de 10 destreses psicosocials que serveixen per gestionar 
la pròpia vida en relació amb l’entorn i així influir
agències internacionals: l’OMS

 
Figura 3: El treball en xarxa de les habilitats per a la vida.
 
A Dipsalut hi hem afegit la creativitat, com a habilitat complementaria, que relliga les altres.
 
Per tant, orientem els programes i les accions a donar eines
– a les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les persones i a les 
comunitats incrementar el control sobre la seva salut. Les persones que tenen aquest conjunt de 
destreses i les utilitzen de
saludables i estaran capacitades per socialitzar
 
Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és són 
modificables i sempre poden
donar per fet que les persones desenvoluparan, de forma equilibrada, les HpV simplement per 
el seu procés normal de socialització, per tant, creiem que els professionals han d’aprofitar el
seus programes per generar oportunitats d’aprenentatge que permeti a les persones: descobrir
les, prendre consciència de com les gestionen i fer accions per a millorar
l’entrenament de les HpV ens permet fomentar l’apoderament de les pe
 
En promoció de la salut, l'apoderament és un procés social, cultural, psicològic i polític 
mitjançant el qual les persones són capaces d’expressar les seves necessitats, plantejar 
preocupacions, dissenyar estratègies de participació en la pressa 
accions per fer front a les seves necessitats. L’apoderament té 2 dimensions ben diferenciades, 

sentit de coherència (SOC) 

Les habilitats per a la vida són un grup de 10 destreses psicosocials que serveixen per gestionar 
la pròpia vida en relació amb l’entorn i així influir-hi. Son un acord, aprovat l’any 2003, de tres 
agències internacionals: l’OMS, la UNESCO i el Banc Mundial. 

Figura 3: El treball en xarxa de les habilitats per a la vida. 

A Dipsalut hi hem afegit la creativitat, com a habilitat complementaria, que relliga les altres.

Per tant, orientem els programes i les accions a donar eines - coneixements, habilitats i actituds 
a les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les persones i a les 

comunitats incrementar el control sobre la seva salut. Les persones que tenen aquest conjunt de 
destreses i les utilitzen de forma efectiva, seran capaces de desenvolupar estils de vida 
saludables i estaran capacitades per socialitzar-se de forma no problemàtica. 

Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és són 
modificables i sempre poden ser apreses. Els professionals de la promoció de la salut no podem 
donar per fet que les persones desenvoluparan, de forma equilibrada, les HpV simplement per 
el seu procés normal de socialització, per tant, creiem que els professionals han d’aprofitar el
seus programes per generar oportunitats d’aprenentatge que permeti a les persones: descobrir
les, prendre consciència de com les gestionen i fer accions per a millorar
l’entrenament de les HpV ens permet fomentar l’apoderament de les persones. 

En promoció de la salut, l'apoderament és un procés social, cultural, psicològic i polític 
mitjançant el qual les persones són capaces d’expressar les seves necessitats, plantejar 
preocupacions, dissenyar estratègies de participació en la pressa de decisions i dur a terme 
accions per fer front a les seves necessitats. L’apoderament té 2 dimensions ben diferenciades, 
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Les habilitats per a la vida són un grup de 10 destreses psicosocials que serveixen per gestionar 
hi. Son un acord, aprovat l’any 2003, de tres 

 

A Dipsalut hi hem afegit la creativitat, com a habilitat complementaria, que relliga les altres. 

coneixements, habilitats i actituds 
a les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les persones i a les 

comunitats incrementar el control sobre la seva salut. Les persones que tenen aquest conjunt de 
forma efectiva, seran capaces de desenvolupar estils de vida 

se de forma no problemàtica.  

Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és són 
ser apreses. Els professionals de la promoció de la salut no podem 

donar per fet que les persones desenvoluparan, de forma equilibrada, les HpV simplement per 
el seu procés normal de socialització, per tant, creiem que els professionals han d’aprofitar els 
seus programes per generar oportunitats d’aprenentatge que permeti a les persones: descobrir-
les, prendre consciència de com les gestionen i fer accions per a millorar-les. A més a més, 

rsones.  

En promoció de la salut, l'apoderament és un procés social, cultural, psicològic i polític 
mitjançant el qual les persones són capaces d’expressar les seves necessitats, plantejar 

de decisions i dur a terme 
accions per fer front a les seves necessitats. L’apoderament té 2 dimensions ben diferenciades, 



l’apoderament personal i el comunitari. L’apoderament personal, que fa referència al 
desenvolupament del control personal per buscar 
interpersonals, socials i polítiques i l’apoderament comunitari, que fa referència al procés a 
través del qual les comunitats guanyen poder per generar canvis, controlar els determinants de 
la salut i la qualitat de vida de la comunitat (acció comunitària per a la salut).
 
Dipsalut per tal d’apoderar a la població opta per fomentar el treball amb metodologies 
participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la pedagogia activa, 
l’aprenentatge i servei, l’animació sociocultural, la investigació acció participació (AIP), el 
mapeig d’actius,... 
 
La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de coherència 
(SOC). El SOC és un constructe psicològic que  "expressa fins a quin punt
seguretat dominant i duradora, encara que dinàmica, que els estímuls provinents del nostre 
entorn intern i extern en el curs de la vida estan estructurats, són predictibles i gestionables; els 
recursos estan disponibles per a afrontar
aquestes demandes són desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits". Per tant, 
veiem com el SOC s’estructura en 3 dimensions diferenciades:
 
La comprensibilitat (comprehensibility): es defi
el món interior i exterior) de forma estructurada, predictible i gestionable.
La gestionabilitat (manageability): s’entén com l'habilitat de les persones per identificar els 
recursos existents, dins d'un mat
La significativitat (Meaningfulness): que es la forta creença interna que la vida d'un mateix té 
sentit. Per tant, els desafiaments de la vida mereixen ser afrontats.
 

 
Figura 4: Les dimensions del Sentit de Coherència i els Recursos Generals de Resistència
 
Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals de 
Resistència (GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuda a entendre, 
gestionar i donar sentit a les coses. Aquests recursos poden ser tant materials
habitatge...) com immaterials de la persona o de la comunitat (autoestima, coneixement, 
herència, orientació a la salut, contacte amb els sentiments interiors, relacions socials, qüestions 
existencials, creences, religió, significat de la vida). 
 

l’apoderament personal i el comunitari. L’apoderament personal, que fa referència al 
desenvolupament del control personal per buscar recolzament social i millorar habilitats 
interpersonals, socials i polítiques i l’apoderament comunitari, que fa referència al procés a 
través del qual les comunitats guanyen poder per generar canvis, controlar els determinants de 

vida de la comunitat (acció comunitària per a la salut).

Dipsalut per tal d’apoderar a la població opta per fomentar el treball amb metodologies 
participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la pedagogia activa, 

l’animació sociocultural, la investigació acció participació (AIP), el 

La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de coherència 
(SOC). El SOC és un constructe psicològic que  "expressa fins a quin punt
seguretat dominant i duradora, encara que dinàmica, que els estímuls provinents del nostre 
entorn intern i extern en el curs de la vida estan estructurats, són predictibles i gestionables; els 
recursos estan disponibles per a afrontar les demandes que exigeixen aquests estímuls i que 
aquestes demandes són desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits". Per tant, 
veiem com el SOC s’estructura en 3 dimensions diferenciades: 

La comprensibilitat (comprehensibility): es defineix com la capacitat de les persones d'entendre 
el món interior i exterior) de forma estructurada, predictible i gestionable. 
La gestionabilitat (manageability): s’entén com l'habilitat de les persones per identificar els 
recursos existents, dins d'un mateix i a l'entorn, per usar-los de forma positiva per a la salut.
La significativitat (Meaningfulness): que es la forta creença interna que la vida d'un mateix té 
sentit. Per tant, els desafiaments de la vida mereixen ser afrontats. 

ions del Sentit de Coherència i els Recursos Generals de Resistència

Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals de 
Resistència (GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuda a entendre, 
gestionar i donar sentit a les coses. Aquests recursos poden ser tant materials
habitatge...) com immaterials de la persona o de la comunitat (autoestima, coneixement, 
herència, orientació a la salut, contacte amb els sentiments interiors, relacions socials, qüestions 
existencials, creences, religió, significat de la vida).  
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l’apoderament personal i el comunitari. L’apoderament personal, que fa referència al 
recolzament social i millorar habilitats 

interpersonals, socials i polítiques i l’apoderament comunitari, que fa referència al procés a 
través del qual les comunitats guanyen poder per generar canvis, controlar els determinants de 

vida de la comunitat (acció comunitària per a la salut). 

Dipsalut per tal d’apoderar a la població opta per fomentar el treball amb metodologies 
participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la pedagogia activa, 

l’animació sociocultural, la investigació acció participació (AIP), el 

La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de coherència 
(SOC). El SOC és un constructe psicològic que  "expressa fins a quin punt es té la sensació de 
seguretat dominant i duradora, encara que dinàmica, que els estímuls provinents del nostre 
entorn intern i extern en el curs de la vida estan estructurats, són predictibles i gestionables; els 

les demandes que exigeixen aquests estímuls i que 
aquestes demandes són desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits". Per tant, 

neix com la capacitat de les persones d'entendre 

La gestionabilitat (manageability): s’entén com l'habilitat de les persones per identificar els 
los de forma positiva per a la salut. 

La significativitat (Meaningfulness): que es la forta creença interna que la vida d'un mateix té 

 

ions del Sentit de Coherència i els Recursos Generals de Resistència 

Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals de 
Resistència (GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuda a entendre, 
gestionar i donar sentit a les coses. Aquests recursos poden ser tant materials (diners, 
habitatge...) com immaterials de la persona o de la comunitat (autoestima, coneixement, 
herència, orientació a la salut, contacte amb els sentiments interiors, relacions socials, qüestions 



Es defineixen 4 GRR bàsics que són imprescindibles per a generar un SOC positiu: Gestionar 
els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i 
tenir activitats significatives.
 
En definitiva Dipsalut entén l
persona i s’allunya de la intervenció sanitària. Entenem la promoció de la salut com un procés, 
no com un acte aïllat. 
 
 
Annex II 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS 
PROFESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ D E GIRONA PER A 
LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ  DE LA SALUT 
ORIENTADES ALS SEUS COL·LEGIATS.
 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Regular el programa de suport econòmic destinat als col·legis professionals del sector de la 
salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives 
adreçades als seus col·legiats en matèria de promoció de la sal
altres professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut.
 
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les 
persones per entendre, gestionar i donar sentit
capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els 
factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
 
El període subvencionable comprèn entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018.
 
2. Crèdits pressupostaris
 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 
ajuts econòmics aniran a càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es 
detalla a continuació: 
 

 

Ajuts a col·legis professionals

 
 
3. Destinataris i condicions
 
Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquesta 
convocatòria els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de 
Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases. 
 
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
 

Es defineixen 4 GRR bàsics que són imprescindibles per a generar un SOC positiu: Gestionar 
els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i 
tenir activitats significatives. 

En definitiva Dipsalut entén la promoció de la salut des del treball amb la persona i per a la 
persona i s’allunya de la intervenció sanitària. Entenem la promoció de la salut com un procés, 

DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS 
FESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ D E GIRONA PER A 

LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ  DE LA SALUT 
ORIENTADES ALS SEUS COL·LEGIATS.  

Regular el programa de suport econòmic destinat als col·legis professionals del sector de la 
salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives 
adreçades als seus col·legiats en matèria de promoció de la salut, en col·laboració o no amb 
altres professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut.

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

concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

El període subvencionable comprèn entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018.

2. Crèdits pressupostaris  

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 
ajuts econòmics aniran a càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es 

Aplicació 
pressupostària Import (

a col·legis professionals 4/3110/48912 60.000,00 

3. Destinataris i condicions  

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquesta 
convocatòria els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de 

que compleixin les condicions específiques de les bases.   

de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.
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Es defineixen 4 GRR bàsics que són imprescindibles per a generar un SOC positiu: Gestionar 
els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i 

a promoció de la salut des del treball amb la persona i per a la 
persona i s’allunya de la intervenció sanitària. Entenem la promoció de la salut com un procés, 

DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC A COL·LEGIS 
FESIONALS DEL SECTOR DE LA SALUT DE LA DEMARCACIÓ D E GIRONA PER A 

LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PROMOCIÓ  DE LA SALUT 

Regular el programa de suport econòmic destinat als col·legis professionals del sector de la 
salut de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives 

ut, en col·laboració o no amb 
altres professionals de la salut / col·legis professionals del sector de la salut. 

Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les 
a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les 

capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els 
factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics). 

concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. 

El període subvencionable comprèn entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018. 

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 €). Els 
ajuts econòmics aniran a càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany, que es 

Import ( €) 

60.000,00 € 

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquesta 
convocatòria els col·legis professionals tradicionalment lligats a la salut, de la demarcació de 

de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any. 



4. Presentació de sol·licituds
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la seva publicació al BOP de 
Girona i finalitzarà el 5 de juny de 2018.
 
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel repr
 
Documentació a presentar:
 

• Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (
• Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció

 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, hau
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
 
Veure el punt 8 de les bases reguladores.
 
5. Instrucció de l’expedient
 
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
 
L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 
bases. 
 
El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 
motivada. 
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió
 
En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
6. Termini de resolució i notificació
 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 
subvencions. 
 
La resolució haurà de ser
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
 

4. Presentació de sol·licituds  

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la seva publicació al BOP de 
Girona i finalitzarà el 5 de juny de 2018. 

sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l’entitat.

Documentació a presentar: 

Formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
Adjuntar el projecte per al qual es demana la subvenció 

preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 
beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 
expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 
administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

Veure el punt 8 de les bases reguladores. 

5. Instrucció de l’expedient  

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d’instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció. 

L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió

ó prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Termini de resolució i notificació  

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció i als quals es desestima. 
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El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la seva publicació al BOP de 

sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

esentant legal de l’entitat. 

https://seu.dipsalut.cat)  

preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 
l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

i amb la Seguretat Social d’acord 
amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

rà de presentar els certificats d’acreditació de les 

el centre gestor d’instrucció 

L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

El centre gestor a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament 

de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió 

ó prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 

 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de 

motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 



Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’esta
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
 
La resolució serà comunicada als
electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat
de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’artic
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
7. Característiques dels projectes
 
Per optar als ajuts els projectes hauran de tenir les característiques definides en el punt 3 de les 
bases reguladores. 
 
8. Import de la subvenció
 
Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 
100% de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 
 
En cada convocatòria es determinarà l’import màxim 
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt.
 
L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
l’import sol·licitat corresponent a despes
requisits fixats al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura. 
 
Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 
l’import màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 
operació per l’import sol·licitat per cada beneficiari.
 
Si un cop assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
per no presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 
aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció 
base subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas.
 
9. Modificació de la subvenció
 
De conformitat amb el punt 16
inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
 

• Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 
subvenció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

• Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 
reduirà l’import atorgat d’a

• cord amb l’article 30 de l’Ordenança 
 
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació 

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment. 

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

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d’anuncis e
https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des 

de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Característiques dels projectes  

Per optar als ajuts els projectes hauran de tenir les característiques definides en el punt 3 de les 

8. Import de la subvenció  

Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 
100% de la base subvencionable, amb un límit de 15.000,00 €.  

En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat, que podrà variar en cada 
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt.

L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
l’import sol·licitat corresponent a despeses subvencionables, sempre que es compleixin els 
requisits fixats al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura. 

Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
arà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 

l’import màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 
operació per l’import sol·licitat per cada beneficiari. 

assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
per no presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 
aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció 
base subvencionable ni l’import sol·licitat en cada cas. 

9. Modificació de la subvenció  

De conformitat amb el punt 16 de les bases reguladores, en el cas que la justificació sigui 
inferior a la quantitat determinada en la resolució com a despesa subvencionable,

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà reducció de la
subvenció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
Si aquest percentatge de variació és superior 3 % o als 100 € esmentats al punt 1, es 
reduirà l’import atorgat d’a 
cord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 

que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació 
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Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de 
bleixi en la convocatòria per a cada procediment.  

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden 

beneficiaris a través del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu 
en el termini màxim de deu dies a comptar des 

le  45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Per optar als ajuts els projectes hauran de tenir les característiques definides en el punt 3 de les 

Els sol·licitants els projectes dels quals s’ajustin al punt 3 d’aquestes bases podran optar al 

individualitzat, que podrà variar en cada 
exercici però, en cap cas podrà excedir de l’import establert en aquest punt. 

L’import de la subvenció per a cada col·legi que esdevingui beneficiari, serà l’equivalent a 
es subvencionables, sempre que es compleixin els 

requisits fixats al punt 3 i que l’import de la convocatòria sigui suficient per a la seva cobertura.  

Si l’import total a atorgar superés la dotació pressupostària prevista en la convocatòria, es 
arà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, dividint 

l’import màxim de la convocatòria entre l’import total sol·licitat i multiplicant el resultat d’aquesta 

assignades totes les subvencions resta sobrant de crèdit destinat a la convocatòria 
per no presentació, menor pressupost o altres causes, es podrà repartir proporcionalment 
aquest sobrant entre la resta de sol·licitants, sense que l’import de la subvenció pugui superar la 

de les bases reguladores, en el cas que la justificació sigui 
despesa subvencionable, 

Es podrà admetre un màxim del 3 % de desviació pressupostària entre la base 
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l’activitat 

à reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada, sempre que s’hagi complert l’objecte i la finalitat de la subvenció. 

€ esmentats al punt 1, es 

general de subvencions de la Diputació de Girona. 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les 

que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la documentació 



requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
10. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de 
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 
11. Publicitat 
 
La convocatòria i el seu extracte es tr
(BDNS) per a la seva publicació all Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es 
publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e
establerts en l’apartat b de l’article 45.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
12. Termini de justificació dels ajuts concedits
 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics 
finalitzarà el 8 de novembre de 2018.
 
9. Exp. 3_2018_1721_J0106 

Dipsalut 
 
El vocal senyor Lluc Salellas 
relativa a aquest punt, atès 
 
Finalitzen les intervencions.
 
Antecedents 
 
En data 13 de febrer de 2018 ha tingut entrada al Registre General d’Entrada de 
Dipsalut la notificació del decret del president de la Diputació de Girona de data 6 de 
febrer de 2018, per a la rectificació de l’Inventari General de Bens a data 31 de 
desembre 2017. 
 
L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya estableix 
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i el valo
L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació. La 
rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de mantenir
mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar
 
En el mateix sentit, l’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del 
Reglament de patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla 
l’estructura i composició dels llibres d’inventari. 
 

requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.  

ció de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de 
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per a la seva publicació all Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es 
publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d’acord amb els termes 

partat b de l’article 45.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  

12. Termini de justificació dels ajuts concedits  

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria 
finalitzarà el 8 de novembre de 2018. 

Exp. 3_2018_1721_J0106 – Proposta de rectificació de l’Inventari de B

El vocal senyor Lluc Salellas manifesta la seva intenció d’abstenir
atès que no ha participat de la seva elaboració.

Finalitzen les intervencions. 

En data 13 de febrer de 2018 ha tingut entrada al Registre General d’Entrada de 
Dipsalut la notificació del decret del president de la Diputació de Girona de data 6 de 
febrer de 2018, per a la rectificació de l’Inventari General de Bens a data 31 de 

L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya estableix 
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i el valo
L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació. La 
rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de mantenir
mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar-ne la composició.

En el mateix sentit, l’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del 
Reglament de patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla 
l’estructura i composició dels llibres d’inventari.  
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requerida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 

ció de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el vicepresident primer de 
Dipsalut, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

ametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per a la seva publicació all Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es 

tauler) d’acord amb els termes 
partat b de l’article 45.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

d’aquesta convocatòria 

Proposta de rectificació de l’Inventari de B éns de 

manifesta la seva intenció d’abstenir-se en la votació 
no ha participat de la seva elaboració. 

En data 13 de febrer de 2018 ha tingut entrada al Registre General d’Entrada de 
Dipsalut la notificació del decret del president de la Diputació de Girona de data 6 de 
febrer de 2018, per a la rectificació de l’Inventari General de Bens a data 31 de 

L’article 222 del text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya estableix 
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i el valors mobiliaris. 
L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació. La 
rectificació d’inventari tindrà caràcter anual sens perjudici de mantenir-lo actualitzat a 

ne la composició. 

En el mateix sentit, l’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del 
Reglament de patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla 



Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus 
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat, una còpia dels 
quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4 
TRLMRLC). 
 
En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut 
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de 
l’inventari junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre 
de 2017. 
 
Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2017, es totalitzen 1.010 
béns per import, en valor brut comptable, d’ un milió cinc
cinquanta-set euros amb cinquanta
imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als documents que consten a 
l’expedient.  
 
Així mateix, agafant com a referència els comptes de mobilitzat, que engloben alhora 
diverses classificacions de l’inventari les variacions durant l
següents: 
 

Compte 2060 ( aplicacions informàtiques
Comprèn la classificació dedicada al 
nou programari , com de noves llicències. En conjunt altes per valor total 
8.450,64 € 
 
Compte 2140 ( Maquinària i utillatge
Engloba les classificacions de maquinària, equipament de la imatge i de so, 
elements de seguretat i comunicació. S’han registrat altes per 8.166,29 
 
Compte 2160 ( Mobiliari
S’han registrat altes per 1.362,10 
a les diverses dependències de l’Organisme.
 
Compte 2170 ( Equips per a processos de la informació
Agrupa les 6 classificacions d’equipament informàtic (pantalles, ordinadors 
portàtils, servidors, perifèrics..). S’han 
 
Compte 2190 ( Altre immobilitzat material
Inclou els equipament d’oficina, electrodomèstics i altres elements. S’han 
registrat altes per valor 748,99.
 
Comptes que no han sofert variacions més enllà de l es pròpies 
d’amortització: 
2030 (Propietat industrial i intel·lectual)
2110 (Construccions)
2180 (Elements de transport)
 

Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus 
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat, una còpia dels 
quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4 

En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut 
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de 
l’inventari junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre 

Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2017, es totalitzen 1.010 
béns per import, en valor brut comptable, d’ un milió cinc-cents setze mil tres

set euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.516.357,55€). La relació de
imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als documents que consten a 

Així mateix, agafant com a referència els comptes de mobilitzat, que engloben alhora 
diverses classificacions de l’inventari les variacions durant l’any 2017 han estat les 

aplicacions informàtiques ) 
Comprèn la classificació dedicada al software, tan en concepte d’adquisició de 
nou programari , com de noves llicències. En conjunt altes per valor total 

Maquinària i utillatge ) 
Engloba les classificacions de maquinària, equipament de la imatge i de so, 
elements de seguretat i comunicació. S’han registrat altes per 8.166,29 

Mobiliari ) 
S’han registrat altes per 1.362,10 € corresponents a l’adquisició de mobiliari per 
a les diverses dependències de l’Organisme. 

Equips per a processos de la informació ) 
Agrupa les 6 classificacions d’equipament informàtic (pantalles, ordinadors 
portàtils, servidors, perifèrics..). S’han comptabilitzat altes per 10.381,75 

Altre immobilitzat material ) 
Inclou els equipament d’oficina, electrodomèstics i altres elements. S’han 
registrat altes per valor 748,99. 

Comptes que no han sofert variacions més enllà de l es pròpies 

2030 (Propietat industrial i intel·lectual) 
2110 (Construccions) 
2180 (Elements de transport) 
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Els Organismes Autònoms de la Diputació de Girona, mitjançant acord dels seus 
respectius Consells Rectors, aprovaran els seus inventaris per separat, una còpia dels 
quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de la Diputació (art. 222.4 

En el cas de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona, s’han dut 
a terme les tasques oportunes de comprovació, informació i documentació, de 
l’inventari junt amb l’examen i conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre 

Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2017, es totalitzen 1.010 
cents setze mil tres-cents 

€). La relació de béns i 
imports, agrupats segons diferents criteris, corresponen als documents que consten a 

Així mateix, agafant com a referència els comptes de mobilitzat, que engloben alhora 
’any 2017 han estat les 

, tan en concepte d’adquisició de 
nou programari , com de noves llicències. En conjunt altes per valor total 

Engloba les classificacions de maquinària, equipament de la imatge i de so, 
elements de seguretat i comunicació. S’han registrat altes per 8.166,29 €.  

adquisició de mobiliari per 

Agrupa les 6 classificacions d’equipament informàtic (pantalles, ordinadors 
comptabilitzat altes per 10.381,75 €. 

Inclou els equipament d’oficina, electrodomèstics i altres elements. S’han 

Comptes que no han sofert variacions més enllà de l es pròpies 



D’acord amb aquestes dades, a data 10 de maig de 2018 el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent de Dipsalut proposen al president de Dipsalut 
l’aprovació inicial de l’inventari de béns i drets de l’organisme.
 
Fonament jurídic 
 

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

 
• Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals (RPEL)
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 
corresponen al Consell Rector i a la Presidència, 
l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, 
l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer . Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)
amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per 
epígrafs, classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació patrimonial:
 

a) Resum per epígrafs:
 

 
b) Resum per classificacions:

D’acord amb aquestes dades, a data 10 de maig de 2018 el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent de Dipsalut proposen al president de Dipsalut 
l’aprovació inicial de l’inventari de béns i drets de l’organisme. 

et Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
ens locals (RPEL) 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 
corresponen al Consell Rector i a la Presidència, el Consell Rector aprova, amb 
abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, 

Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) a data 31 de desembre de 2017, 
amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per 
epígrafs, classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació patrimonial:

Resum per epígrafs: 

Resum per classificacions: 
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D’acord amb aquestes dades, a data 10 de maig de 2018 el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica i la gerent de Dipsalut proposen al president de Dipsalut 

et Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 

Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9 i 10 i 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que 

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

Aprovar inicialment l’inventari de béns i drets de l’Organisme Autònom de 
a data 31 de desembre de 2017, 

amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per 
epígrafs, classificacions, comptes d’immobilitzat, i situació patrimonial: 

 



 
c) Resum per comptes d’immobilitzat:

 

 
d) Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes d’immobilitzat:

comptes d’immobilitzat: 

Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes d’immobilitzat:
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Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes d’immobilitzat: 
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Segon . Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell 
Rector, per a la seva aprovació definitiva.
 
10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convo catòria
 
No n’hi ha cap. 
 
11. Precs i preguntes  
 
El vocal senyor Carles Salgas pregunta si es tornaran
sol·licitar la instal·lació de desfibril·ladors i la convocatòria per a sol·lici
instal·lació de Parcs urbans
 
El president respon que
incial per municipis, s’ha optat per continuar el projecte a través de la cessió de 
desfibril·ladors móvils, molt més efectius i econòmics
instal·lacions, però que els municipis interessats poden sol·licitar un canvi d’ubicació 
de l’aparell. Pel que fa al programa de 
seva instal·lació i manteniment és elevada i
compra de recanvis i de
 
No hi ha més intervencions.

Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell 
Rector, per a la seva aprovació definitiva. 

arribats amb posterioritat a la tramesa de la convo catòria

 

es Salgas pregunta si es tornaran a obrir la convocatòria per a 
sol·licitar la instal·lació de desfibril·ladors i la convocatòria per a sol·lici

rbans de salut. 

El president respon que, pel que fa als desfibril·ladors, un cop finalitzada
s’ha optat per continuar el projecte a través de la cessió de 

desfibril·ladors móvils, molt més efectius i econòmics, i afegeix que no es faran noves 
però que els municipis interessats poden sol·licitar un canvi d’ubicació 

Pel que fa al programa de Parcs de salut, considera que la despesa per la 
seva instal·lació i manteniment és elevada i, per tant, s’ha optat per 

destinar més recursos a l’àrea d’Acció Social . 

No hi ha més intervencions.  
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Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell 

arribats amb posterioritat a la tramesa de la convo catòria  

convocatòria per a 
sol·licitar la instal·lació de desfibril·ladors i la convocatòria per a sol·licitar la 

finalitzada la distribució 
s’ha optat per continuar el projecte a través de la cessió de 

fegeix que no es faran noves 
però que els municipis interessats poden sol·licitar un canvi d’ubicació 

arcs de salut, considera que la despesa per la 
per tant, s’ha optat per finançar la 

 



 
 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas

t aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta. 

El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas
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Batllori i Nouvilas  


