
 

Secretaria 
Exp. 2018_1944 
 
Acta de la reunió extra
2018. Girona. Membres
 
Núm. sessió: 2018/07
Caràcter: Ordinària
Data: 10 de ju
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
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Albert Gómez i Casas
Albert Piñeira i Brosel
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor Francesc Xavier del Acebo i 
Peña, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
 
Ha excusat la seva absència la vocal senyora Marta Felip i Torres.

extraordinària del Consell Rector de Dipsalut del 
Membres del Consell Rector.  

7 
rdinària 

juliol de 2018 
9:40 a les 10:30 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 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Gómez i Casas 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 

algas i Padrosa 

Sílvia Oliveras i Casadellà 

Batllori i Nouvilas 

Núria Josa i Arbonés 

M. Teresa Villar i Roda 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor Francesc Xavier del Acebo i 
Protecció de la Salut de Dipsalut. 

Ha excusat la seva absència la vocal senyora Marta Felip i Torres. 
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Rector de Dipsalut del 10 de juliol de 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor Francesc Xavier del Acebo i 



 

 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de

26 de juny de 2018, 
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

5. Exp. 19_2018_1771_X0203E01 
de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per al control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 
Gironès i del Baix Empordà, anualitat 2018

 
6. Exp. 19_2018_184_X0101 

subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió s

 
7. Exp. 19_2018_188_X0101 

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 per a 
l’any 2018 
 

8. Exp. 21_2018_0201_G0905 
distribució del complement de productivitat

 
9. Exp. 21_2018_0201_G0905 

retributius” del Marc de relacions laborals
 

10. Exp. 3_2018_1941_D0506E03 
amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya en matèria de formació, 
recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 
l’esport i la salut pública

 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

 
12. Precs i preguntes 
 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/0
de juny de 2018, extraordinària 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència  

Exp. 19_2018_1771_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció exclosa 
de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per al control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 

ronès i del Baix Empordà, anualitat 2018 

19_2018_184_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona 

19_2018_188_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria 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 per a 

1_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació dels criteris per a la 
distribució del complement de productivitat 

Exp. 21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació del punt “Complements 
retributius” del Marc de relacions laborals 

Exp. 3_2018_1941_D0506E03 – Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració 
amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya en matèria de formació, 
recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 
l’esport i la salut pública 

tes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
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l’acta de la sessió anterior, número 2018/06, del dia 

la subvenció exclosa 
de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per al control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten 

Proposta de resolució de la convocatòria 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 per a 

Proposta de modificació dels criteris per a la 

Proposta de modificació del punt “Complements 

Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració 
amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya en matèria de formació, 
recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 

tes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 



 

Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/06, del 

dia 26 de juny de 2018, extraordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
extraordinària, del dia 
assistents. 
 
2. Informació de la Presidència
 
El president informa que properament es signarà la pròrroga del conveni de cessió 
dels desfibril·ladors mòb
  
Seguidament dona la paraula al cap de l’Àrea de Protecció de la Salut que exposa les 
característiques tècniques de
presència de simúlids i del projecte de desenvolupament de la llauna de rescat.
 
Un cop finalitzada aquesta intervenció, e
amb l’Institut d´Educació Fisica de 
recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 
l’esport i la salut pública
 
En referència al program
d’acabar el mandat es v
d’aquest programa, ja sigui a través de la creació d’un consorci o mitjançant 
procediment de contractació obert.
 
3. Informació de la Gerència
 
La gerent, en relació amb
de llocs de treball, informa que s’està treballant amb els representants 
que properament es faran els corresponents contactes amb els diferents grups polítics 
per a contrastar la proposta i recollir les aportacions i opinions dels diversos grups.
 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
 
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del decret número 354 “
Pistatxo Produccions, S.L el contracte menor de se
d’activitats d’integració al Festivalot, per import de 5.800,00 
import de 1.218,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.018,00 €”
motius pels quals es dona suport a aquest festival 
activitats de característiques similars.
 
La gerent respon que és una activitat que 
i que aquest any les activitats subvencionades han sigut exclusivament de 
inclusiu. Coincideix en el fet que si es decideix subvencionar aquest tipus d’
s’hauria de fer extensiu a la resta de festivals.
 

Desenvolupament de la sessió 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/06, del 
dia 26 de juny de 2018, extraordinària 

unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 
del dia 26 de juny de 2018, que ha estat lliurat prèviament als 

Informació de la Presidència 

que properament es signarà la pròrroga del conveni de cessió 
mòbils cedits al Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya.

Seguidament dona la paraula al cap de l’Àrea de Protecció de la Salut que exposa les 
característiques tècniques del programa de control dels riscos 
presència de simúlids i del projecte de desenvolupament de la llauna de rescat.

Un cop finalitzada aquesta intervenció, el president exposa que es signarà un c
Institut d´Educació Fisica de Catalunya (INEFC) en matèria de formació, 

recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 
l’esport i la salut pública. 

En referència al programa de control del mosquist tigre, manifesta que abans 
es volen resoldre definitivament els aspectes administratius 

d’aquest programa, ja sigui a través de la creació d’un consorci o mitjançant 
contractació obert. 

Informació de la Gerència 

mb la proposta d’aprovació del nou pressupost i la nova relació 
de llocs de treball, informa que s’està treballant amb els representants 
que properament es faran els corresponents contactes amb els diferents grups polítics 

proposta i recollir les aportacions i opinions dels diversos grups.

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del decret número 354 “
Pistatxo Produccions, S.L el contracte menor de servei de disseny i realització 
d’activitats d’integració al Festivalot, per import de 5.800,00 €, IVA no incl

€, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.018,00 €”
motius pels quals es dona suport a aquest festival i no a la resta de festivals, fires o 
activitats de característiques similars. 

La gerent respon que és una activitat que s’ha subvencionant en les darreres edicions 
any les activitats subvencionades han sigut exclusivament de 

inclusiu. Coincideix en el fet que si es decideix subvencionar aquest tipus d’
s’hauria de fer extensiu a la resta de festivals. 
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/06, del 

, número 2018/06, 
que ha estat lliurat prèviament als 

que properament es signarà la pròrroga del conveni de cessió 
l Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya. 

Seguidament dona la paraula al cap de l’Àrea de Protecció de la Salut que exposa les 
dels riscos derivats de la 

presència de simúlids i del projecte de desenvolupament de la llauna de rescat. 

l president exposa que es signarà un conveni 
en matèria de formació, 

recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, 

de control del mosquist tigre, manifesta que abans 
resoldre definitivament els aspectes administratius 

d’aquest programa, ja sigui a través de la creació d’un consorci o mitjançant un 

la proposta d’aprovació del nou pressupost i la nova relació 
de llocs de treball, informa que s’està treballant amb els representants del personal i 
que properament es faran els corresponents contactes amb els diferents grups polítics 

proposta i recollir les aportacions i opinions dels diversos grups. 

El vocal senyor Lluc Salellas demana informació del decret número 354 “Adjudicar a 
rvei de disseny i realització 

€, IVA no inclòs, més un 
€, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.018,00 €”. Vol conèixer els 

no a la resta de festivals, fires o 

subvencionant en les darreres edicions 
any les activitats subvencionades han sigut exclusivament de caràcter 

inclusiu. Coincideix en el fet que si es decideix subvencionar aquest tipus d’activitats, 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

335 01/06/2018 Subvencions 2018_0186

336 01/06/2018 Contractació 2018_0740

337 01/06/2018 Règim intern 2018_1786

338 05/06/2018 Contractació 2014_2129

339 05/06/2018 Subvencions 2017_2301

340 07/06/2018 Subvencions 2017_1343

341 07/06/2018 Subvencions 2017_1584

342 07/06/2018 Subvencions 2017_1758

343 07/06/2018 Subvencions 2017_2193

344 07/06/2018 Subvencions 2017_2250

345 07/06/2018 Subvencions 2017_2262

Expedient Resum 

2018_0186  

Decret de distribució definitiva de crèdits de la convocatòria de 
despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i 
social de la demarcació de Girona 

2018_0740  

Decret de regularització de l’IVA dels conceptes del contracte menor 2018/740 corresponent al 
servei de dinamització de les sessions “com parlar als infants” del p

2018_1786  Decret de suspensió temporal del contracte laboral - CP, P 

2014_2129  

Decret relatiu a la justificació de les despeses comunitàries de l’exercici 2017 de la seu de 
Dipsalut a l’Edifici Jaume Casademont 

2017_2301  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, per al
econòmic a inversions en equipaments dels centres d’acció social, i minorar
1.675,85 € 

2017_1343  

Modificar l’import de la subvenció concedida al Consorci de Benestar Social Gironès
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Salut i Crisi, i minorar
46.621,99 € a 40.083,26 € 

2017_1584  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, per finançar 
despeses derivades del projecte Hàbits de promoció de la salut, i minorar
1.723,29 € 

2017_1758  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al 
projecte Promoció de la salut i salut en totes les polítiqu
8.227,38 € a 4.663,03 € 

2017_2193  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Celrà, per a finançar actuacions 
de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
€ a 4.090,34 € 

2017_2250  

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Sant Mori a la subvenció per a fi
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona

2017_2262  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Selva de Mar, per a f
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
de 1.000,00 € a 924,38 € 
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Decret de distribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions per finançar 
despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i 

Decret de regularització de l’IVA dels conceptes del contracte menor 2018/740 corresponent al 
servei de dinamització de les sessions “com parlar als infants” del programa “Sigues tu en família” 

ficació de les despeses comunitàries de l’exercici 2017 de la seu de 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, per al suport 
econòmic a inversions en equipaments dels centres d’acció social, i minorar-la de 1.704,00 € a 

Modificar l’import de la subvenció concedida al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Salut i Crisi, i minorar-la de 

concedida a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, per finançar 
despeses derivades del projecte Hàbits de promoció de la salut, i minorar-la 2.710,10 € a 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al 
projecte Promoció de la salut i salut en totes les polítiques Torroella 2017, i minorar-la de 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Celrà, per a finançar actuacions 
de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 4.552,21 

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Sant Mori a la subvenció per a finançar 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Selva de Mar, per a finançar 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

346 07/06/2018 Subvencions 2017_2293

347 07/06/2018 Subvencions 2017_2299

348 07/06/2018 Subvencions 2017_2318

349 07/06/2018 Subvencions 2018_0078

350 07/06/2018 Règim intern 2018_0961

351 07/06/2018 Subvencions 2018_0976

352 07/06/2018 Intervenció 2018_1242

353 07/06/2018 Règim intern 2018_1464

354 07/06/2018 Contractació 2018_1761

355 07/06/2018 Subvencions 2018_1801

356 07/06/2018 Gerència 2018_1842

357 07/06/2018 Gerència 2018_1842

358 11/06/2018 Règim intern 2017_2104

Expedient Resum 

2017_2293  

Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripolès a la subv
finançar actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona

2017_2299  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes, per a actuacions de 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
3.024,94 € 

2017_2318  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palamós, per finançar despeses d’inversió
centres d’acció social, d’un import 2.268,00 € 

2018_0078  

Decret de redistribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions adreçada a 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades 
dels centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especi
demarcació de Girona per a l’any 2018 

2018_0961  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una 
borsa de treball d’administratius/ives 

2018_0976  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ogassa, per despeses derivades 
del funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la de 1.739,05 

2018_1242  Devolució d’ingressos indeguts a l’Ajuntament de Vilajuïga 

2018_1464  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de cr
borsa de treball de tècnics informàtics 

2018_1761  

Adjudicar a Pistatxo Produccions, S.L el contracte menor de servei de disseny i realització 
d’activitats d’integració al Festivalot, per import de 5.800,00 
1.218,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.018,00 € 

2018_1801  

Concedir a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, la subvenció pel finançament de
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar 
un sistema de telecontrol i autoanalitzador a la ZS Boadella, per import de 17.717,68 

2018_1842  Decret d’incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2018

2018_1842  Decret d’incoació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2018

2017_2104  Decret de nomenament com a funcionaris de carrera - BG, J / FG, A
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Decret d’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripolès a la subvenció per a 
finançar actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Blanes, per a actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 3.093,94 € a 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palamós, per finançar despeses d’inversió en 

redistribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions adreçada a 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades 
dels centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ogassa, per despeses derivades 
la de 1.739,05 € a 1.734,07 € 

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una 

a Pistatxo Produccions, S.L el contracte menor de servei de disseny i realització 
5.800,00 €, IVA no inclòs, més un import de 

Concedir a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar 
un sistema de telecontrol i autoanalitzador a la ZS Boadella, per import de 17.717,68 € 

Decret d’incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2018 

Decret d’incoació de l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2018 

BG, J / FG, A 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

359 20/06/2018 Subvencions 2011_1588

360 20/06/2018 Subvencions 2017_1723

361 20/06/2018 Règim intern 2018_0083

362 20/06/2018 Règim intern 2018_0287

363 20/06/2018 Règim intern 2018_0778

364 20/06/2018 Règim intern 2018_1333

365 20/06/2018 Contractació 2018_1674

Expedient Resum 

2011_1588  

Convocar la comissió de seguiment del conveni per al foment dels estudis de medicina a la UdG, 
formalitzat el 30/03/2011, entre la Diputació de Girona i la UdG, per tractar l’incompliment dels 
compromisos que en el mateix es contemplen i, valorar, en el seu cas, la incoació dels 
oportuns per al reintegrament de la subvenció pagada amb base a l’operació comptable 
aprovada el 9 de juny de 2011, corresponent al pagament del 50% de l’import previst (300.000 
per part de Dipsalut 

2017_1723  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per a projectes que lluiten contra la 
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat al·legacions ni ha 
aportat més documentació al requeriment d’esmena del compte justifica

2018_0083  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el 12 d’abril i el 10 de maig de 2018, fora 
de la jornada laboral habitual de l’empleada M RF, per import de 211,98 
hores treballades en dies laborables (subgrup A2) 

2018_0287  

Decret d’admissió d’un aspirant en el procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics d
subvencions 

2018_0778  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes d’abril i maig, fora de la 
jornada laboral habitual de l’empleada ERC, per import de 197,71 
dia laborable (subgrup A2) 

2018_1333  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el dia 10 de maig de 2018, fora
jornada laboral habitual de l’empleada NGP, per import de 122,13 
minuts treballades en dies laborables (subgrup A1) 

2018_1674  

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació dels serveis necessaris per al
desenvolupament del programa Pt09 de “Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils municipals” del Catàleg de Serveis de Dipsalut, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària 
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seguiment del conveni per al foment dels estudis de medicina a la UdG, 
2011, entre la Diputació de Girona i la UdG, per tractar l’incompliment dels 

compromisos que en el mateix es contemplen i, valorar, en el seu cas, la incoació dels tràmits 
oportuns per al reintegrament de la subvenció pagada amb base a l’operació comptable 
aprovada el 9 de juny de 2011, corresponent al pagament del 50% de l’import previst (300.000 €) 

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per a projectes que lluiten contra la 
bresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança 

general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat al·legacions ni ha 
aportat més documentació al requeriment d’esmena del compte justificatiu 

prestats el 12 d’abril i el 10 de maig de 2018, fora 
de la jornada laboral habitual de l’empleada M RF, per import de 211,98 €, corresponent a 11 

Decret d’admissió d’un aspirant en el procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics de 

extraordinaris prestats durant el mes d’abril i maig, fora de la 
, per import de 197,71 €, corresponent a 10 hores en 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats el dia 10 de maig de 2018, fora de la 
GP, per import de 122,13 €, corresponent a 5 hores i 45 

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació dels serveis necessaris per al 
desenvolupament del programa Pt09 de “Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils municipals” del Catàleg de Serveis de Dipsalut, mitjançant procediment obert i tramitació 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

366 21/06/2018 Subvencions 2017_2405

367 21/06/2018 Règim intern 2018_0265

368 22/06/2018 Règim intern 2018_0086

369 22/06/2018 Règim intern 2018_1244

370 22/06/2018 Règim intern 2018_1825

371 22/06/2018 Règim intern 2018_1838

372 24/06/2018 Polítiques i 
promoció 2011_0986

373 24/06/2018 Règim intern 2017_2104

Expedient Resum 

2017_2405  

Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública
novembre de 2017 (RE 17/5798) per l’Associació Orientació, Formació Inserció Treb. Estrangers 
(CITE-CONC), per al finançament de despeses del projecte “Assessorament legal en matèria 
d’estrangeria“, amb un pressupost de 7.500,00 €, atès que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en 
una de les convocatòries de subvencions de Dipsalut del 2017, a la qual podria haver optat, 
concretament en la línia de concurrència pública de subvencions per a entitats sense ànim de 
lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, i 
per tant no estaria conforme amb els supòsits establerts en l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions 

2018_0265  Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis dels emplea

2018_0086  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de maig de 2017, fora de 
la jornada laboral habitual de l’empleada MO per import de 250,51 
dies laborables (subgrup A2) 

2018_1244  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats els 30 i 31 de maig de 2018,
jornada laboral habitual de l’empleat XST per import de 77,08 
treballades en dia laborable (subgrup A2) 

2018_1825  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de maig de 2018,
la jornada laboral habitual de l’empleat JBG per import de 81,05 
dies laborables (subgrup C1) 

2018_1838  

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats els 30 i 31 de maig de 2018, fora 
jornada laboral habitual de l’empleat DSB per import de 57,81 
treballades en dia laborable (subgrup A2) 

2011_0986  Decret d’inscripció de DEA en el Registre de desfibril·ladors fo

2017_2104  

Convalidar la convocatòria del procediment selectiu pel torn de reserva especial al personal 
laboral fix de la plantilla de personal laboral de Dipsalut, per a l’accés a places de l’Escala 
d’Administració General de la plantilla de funcionaris de Dipsalut, d’acord amb la Disposició 
transitòria 2a de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada per Decret de la Presidència de 10 
de novembre de 2017 
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Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada el dia 3 de 
novembre de 2017 (RE 17/5798) per l’Associació Orientació, Formació Inserció Treb. Estrangers 

CONC), per al finançament de despeses del projecte “Assessorament legal en matèria 
atès que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en 

una de les convocatòries de subvencions de Dipsalut del 2017, a la qual podria haver optat, 
concretament en la línia de concurrència pública de subvencions per a entitats sense ànim de 

s que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, i 
per tant no estaria conforme amb els supòsits establerts en l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 

Decret d’aprovació dels imports corresponents a les ajudes socials per a estudis dels empleats 

prestats durant el mes de maig de 2017, fora de 
O per import de 250,51 €, corresponent a 13 hores en 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats els 30 i 31 de maig de 2018, fora de la 
per import de 77,08 €, corresponent a 4 hores 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de maig de 2018, fora de 
BG per import de 81,05 €, corresponent a 5 hores en 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats els 30 i 31 de maig de 2018, fora de la 
per import de 57,81 €, corresponent a 3 hores 

Decret d’inscripció de DEA en el Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari 2011/144 

selectiu pel torn de reserva especial al personal 
laboral fix de la plantilla de personal laboral de Dipsalut, per a l’accés a places de l’Escala 
d’Administració General de la plantilla de funcionaris de Dipsalut, d’acord amb la Disposició 

e l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada per Decret de la Presidència de 10 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

374 24/06/2018 Intervenció 2018_0943

375 24/06/2018 Subvencions 2018_1806

376 26/06/2018 Subvencions 2017_1285

377 26/06/2018 Subvencions 2018_0755

378 26/06/2018 Intervenció 2018_0943

379 26/06/2018 Subvencions 2018_1193

380 26/06/2018 Subvencions 2018_1692

381 26/06/2018 Contractació 2018_1844

382 26/06/2018 Contractació 2018_1874

Expedient Resum 

2018_0943  

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 4/2018, d’incorporació de romanents 
del pressupost de l’exercici 2017, per import total de 836.108,15
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 

2018_1806  

Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, una subvenció exclosa de concurrència pública per la compra de 
l’ingredient actiu que permet el control de mosquits en els arrossars de la demarcació de Girona, 
per l’any 2018, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2
subvencions, per import de 19.900,00 € 

2017_1285  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cadaqués, per al finançament de 
despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, i minorar
114,77 € 

2018_0755  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tortellà, per despeses de
del funcionament ordinari del consultori local, i minorar-la de 1.739,05 

2018_0943  

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 5/2018, d’incorporació de romanents de crèdit
del pressupost de l’exercici 2017, per import total de 138.765,99 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 

2018_1193  

Concedir a l’Associació Valentes i Acompanyades, una subvenció exclosa de concurrència 
pública (nominativa) per al finançament del projecte “Atenció a dones” per un import total 
20.000,00 €, per a l’anualitat 2018 

2018_1692  

Concedir a Unió de Pagesos de Catalunya, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 
finançament del projecte d’assessorament alimentari als col·lectius més desfavorits, per un import 
de 24.000,00 € 

2018_1844  

Adjudicar a Unidad Logistica Empresarial, SL, el contracte menor de servei de seguretat i 
vigilància de les instal·lacions de Dipsalut de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018, per import 
de 4.345,20 €, IVA no inclòs, més un import de 912,50 
5.257,70 €, i un preu unitari de 12,07 €, IVA exclòs, d'acord amb el seu pressupost.

2018_1874  

Adjudicar a Unidad Logistica Empresarial, SL, el contracte menor de servei de seguret
vigilància de les instal·lacions de Dipsalut durant el mes de juny, per import de 386,24 
inclòs, més un import de 81,11 € en concepte d’IVA, que totalitzen 467,35 €, d'acord amb el seu 
pressupost 
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Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 4/2018, d’incorporació de romanents de crèdit 
del pressupost de l’exercici 2017, per import total de 836.108,15 €, que es finançarà amb 

Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
dia de Roses i el Baix Ter, una subvenció exclosa de concurrència pública per la compra de 

l’ingredient actiu que permet el control de mosquits en els arrossars de la demarcació de Girona, 
per l’any 2018, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cadaqués, per al finançament de 
despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, i minorar-la de 116,53 € a 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tortellà, per despeses derivades 
la de 1.739,05 € a 1.580,33 € 

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 5/2018, d’incorporació de romanents de crèdit 
del pressupost de l’exercici 2017, per import total de 138.765,99 €, que es finançarà amb 

Concedir a l’Associació Valentes i Acompanyades, una subvenció exclosa de concurrència 
ominativa) per al finançament del projecte “Atenció a dones” per un import total 

Concedir a Unió de Pagesos de Catalunya, una subvenció exclosa de concurrència pública per al 
nçament del projecte d’assessorament alimentari als col·lectius més desfavorits, per un import 

Adjudicar a Unidad Logistica Empresarial, SL, el contracte menor de servei de seguretat i 
vigilància de les instal·lacions de Dipsalut de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018, per import 

no inclòs, més un import de 912,50 € en concepte d’IVA, que totalitzen 
òs, d'acord amb el seu pressupost. 

Adjudicar a Unidad Logistica Empresarial, SL, el contracte menor de servei de seguretat i 
vigilància de les instal·lacions de Dipsalut durant el mes de juny, per import de 386,24 €, IVA no 

€ en concepte d’IVA, que totalitzen 467,35 €, d'acord amb el seu 



 

Núm. 
Data 
aprovació 

Unitat Expedient

383 26/06/2018 Contractació 2018_1914

384 28/06/2018 Contractació 2018_0947

385 28/06/2018 Contractació 2018_1843

Expedient Resum 

2018_1914  

Adjudicar a Infodigital Girona, SL, el contracte menor de subministrament de 150 pissarres 
“VELEDA” i 200 impresos en paper sintètic “NORMATIVA”, per import de 4.945,26 
inclòs, més un import de 1.038,50 € en concepte d’IVA, que totalitzen 5.983,76 
seu pressupost. 

2018_0947  

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai d
m2 en un bé immoble en la modalitat de “self storage” per emmagatzemar material de Dipsalut

2018_1843  

Adjudicar a Catalunya Auxiliars, SL, el contracte menor de servei de neteja de les i
de Dipsalut, per import de 7.251,20 €, IVA no inclòs, més un import de 1.522,75
d’IVA, que totalitzen 8.773,95 €, i un preu per hora de 17,60 €, Iva excl
pressupost 
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or de subministrament de 150 pissarres 
“VELEDA” i 200 impresos en paper sintètic “NORMATIVA”, per import de 4.945,26 €, IVA no 

en concepte d’IVA, que totalitzen 5.983,76 €, d'acord amb el 

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 
Adjudicar a Catalunya Auxiliars, SL, el contracte menor de servei de neteja de les instal·lacions 

òs, més un import de 1.522,75 € en concepte 
€, i un preu per hora de 17,60 €, Iva exclòs, d'acord amb el seu 



 

5. Exp. 19_2018_1771_X0203E01 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix 
Ter per al control i la gestió dels riscos derivats de
a les comarques del Gironès i del Baix Empordà, anualitat 2018

 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 9 de maig d
2018 (RE 18/3282), una subvenció exclosa de concurrència pública pel control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
del Baix Empordà, anualitat 2018. Posteriorment, en data 18 de maig de 2018 (RE 
18/3435) presenten una esmena de la sol·licitud. 
 
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut,  dotar i 
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments  i del suport econòmic s
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en 
dificultin  la propagació i impedir
 
L’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut té per finalitat dissenyar i posar a l’abast 
dels municipis serveis de suport tècnic i econòmic per a la lluita sobre els riscos per a 
la salut i per la millora de la salubritat. 
 
Atès que un dels àmbits de la s
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipsalut ha 
dissenyat un programa Pt12 Control i gestió de riscos derivats de la presència de 
simúlids, que té com objectiu princip
 

a. Establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic 
de difusió dels simúlids a la demarcació de Girona.

b. Establir sistemes de control de la població de simúlids.
 
Segons la documentació presentada, l’activitat proposada per la Manco
una vigilància i monitorització de la població dels simúlids del Ter per dissenyar i 
aplicar unes accions de control de les poblacions larvàries amb ingredients actius 
d’origen biològic, els quals, tenen la finalitat d’evitar riscos que compor
picades sobre la població i, mirant de minimitzar l’impacte ambiental des d’una 
perspectiva racional. 
 
D’acord amb el projecte presentat, l’àmbit d’actuació serà part de la longitud de 
recorregut del riu Ter, uns 40 km aproximadament, així
amb una longitud total d’uns 5 km i canals artificials amb una longitud de 10 km.
 
El dia 19 de juny de 2018, la gerent de Dipsalut i el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, en base a l’informe emès 
de la Salut, de data 25 de maig de 2018, 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat per aquest 
projecte atès que es justifica l’interès públic per la seva vessant de
salut  i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública per l’especificitat i l’àmbit 

19_2018_1771_X0203E01 – Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix 
Ter per al control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids 
a les comarques del Gironès i del Baix Empordà, anualitat 2018

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 9 de maig d
2018 (RE 18/3282), una subvenció exclosa de concurrència pública pel control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
del Baix Empordà, anualitat 2018. Posteriorment, en data 18 de maig de 2018 (RE 

5) presenten una esmena de la sol·licitud.  

Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut,  dotar i 
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments  i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la lluita antilarvària 
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en 
dificultin  la propagació i impedir-ne l’expansió. 

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

Atès que un dels àmbits de la salubritat pública de competència municipal és la lluita 
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipsalut ha 
dissenyat un programa Pt12 Control i gestió de riscos derivats de la presència de 
simúlids, que té com objectiu principal: 

Establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic 
de difusió dels simúlids a la demarcació de Girona. 
Establir sistemes de control de la població de simúlids.

Segons la documentació presentada, l’activitat proposada per la Manco
una vigilància i monitorització de la població dels simúlids del Ter per dissenyar i 
aplicar unes accions de control de les poblacions larvàries amb ingredients actius 
d’origen biològic, els quals, tenen la finalitat d’evitar riscos que compor
picades sobre la població i, mirant de minimitzar l’impacte ambiental des d’una 

D’acord amb el projecte presentat, l’àmbit d’actuació serà part de la longitud de 
recorregut del riu Ter, uns 40 km aproximadament, així com alguns dels seus afluents, 
amb una longitud total d’uns 5 km i canals artificials amb una longitud de 10 km.

El dia 19 de juny de 2018, la gerent de Dipsalut i el cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, en base a l’informe emès pel cap de l’Àrea  de Protecció 
de la Salut, de data 25 de maig de 2018, emeten un informe proposta on es 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat per aquest 
projecte atès que es justifica l’interès públic per la seva vessant de
salut  i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública per l’especificitat i l’àmbit 
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Proposta d’aprovació de la subvenció 
exclosa de concurrència pública a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix 

la presència de simúlids 
a les comarques del Gironès i del Baix Empordà, anualitat 2018 

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 9 de maig de 
2018 (RE 18/3282), una subvenció exclosa de concurrència pública pel control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
del Baix Empordà, anualitat 2018. Posteriorment, en data 18 de maig de 2018 (RE 

Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut,  dotar i 
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 

uficient per poder dur a terme la lluita antilarvària 
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en 

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

alubritat pública de competència municipal és la lluita 
contra les plagues i les seves possibles afectacions per a la salut, Dipsalut ha 
dissenyat un programa Pt12 Control i gestió de riscos derivats de la presència de 

Establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic 

Establir sistemes de control de la població de simúlids. 

Segons la documentació presentada, l’activitat proposada per la Mancomunitat farà 
una vigilància i monitorització de la població dels simúlids del Ter per dissenyar i 
aplicar unes accions de control de les poblacions larvàries amb ingredients actius 
d’origen biològic, els quals, tenen la finalitat d’evitar riscos que comporten les molestes 
picades sobre la població i, mirant de minimitzar l’impacte ambiental des d’una 

D’acord amb el projecte presentat, l’àmbit d’actuació serà part de la longitud de 
com alguns dels seus afluents, 

amb una longitud total d’uns 5 km i canals artificials amb una longitud de 10 km. 

El dia 19 de juny de 2018, la gerent de Dipsalut i el cap de l’Àrea de Gestió 
l’Àrea  de Protecció 

emeten un informe proposta on es proposa la 
concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la Mancomunitat per aquest 
projecte atès que es justifica l’interès públic per la seva vessant de protecció de la 
salut  i que és difícil d’iniciar una convocatòria pública per l’especificitat i l’àmbit 



 

d’actuació del projecte que afecta un apart del recorregut del riu Ter, de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 22.2.c  de la Llei 38/2003,
general de subvencions. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb 
la Mancomunitat, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona.
 
Atès que en la sessió constitutiva 
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import an
durada no sigui superior a tres anys.
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de 
subvenció és superior al límit de vint mil euros (20.000,00 
Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció.
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència, i 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l’abstenció del vocal senyo
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Concessió 
 
Concedir una subvenció  a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF
control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques 
gironines i baix Ter per l’any 2018 per un import de vuitanta
amb onze cèntims (81.601,11 
de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent:
 

Expedient Beneficiari
19_2018 
_1771_X0203E01 

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

Objecte 
Pel control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i del 
Baix Empordà, anualitat 2018 
Subvenció 
Base 
subvencionable Import concedit

102.001,39 € 81.601,11 
1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost.
 
SEGON. Autorització i disposició
 
Autoritzar i disposar l’import de 
(81.601,11 €) amb càrrec a 
pressupost de Dipsalut per a 

d’actuació del projecte que afecta un apart del recorregut del riu Ter, de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 22.2.c  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb 
la Mancomunitat, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 
durada no sigui superior a tres anys. 

Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista per aquesta 
subvenció és superior al límit de vint mil euros (20.000,00 €), correspon al 
Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta subvenció. 

a proposta de la Presidència, i d’acord amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector
l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents,

Concedir una subvenció  a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF
control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques 
gironines i baix Ter per l’any 2018 per un import de vuitanta-un mil sis

81.601,11 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de
de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent:

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

Pel control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i del 
 

Import concedit % subvencionat Periode subvencionable

81.601,11 € 80,00 % Any 2018 

Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

SEGON. Autorització i disposició 

Autoritzar i disposar l’import de vuitanta-un mil sis-cents un euros amb onze 
amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats

pressupost de Dipsalut per a 2018. 
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d’actuació del projecte que afecta un apart del recorregut del riu Ter, de conformitat 
de 17 de novembre, 

general de subvencions. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb 
la Mancomunitat, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 

del Consell Rector, núm. 2015/09, del 28 de juliol de 
2015 s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 

ual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 

Dipsalut prevista per aquesta 
€), correspon al Consell 

d’acord amb les competències que 
Consell Rector aprova, amb 

r Lluc Salellas i el vot favorable de la resta d’assistents, 

Concedir una subvenció  a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, pel 
control i gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques 

un mil sis-cents un euros 
), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent: 

NIF 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de P1700024A 

Pel control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i del 

 

Periode subvencionable Data 
justificació 
4/12/2018 

 

cents un euros amb onze cèntims 
Ajuts a mancomunitats del 



 

 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució
 
La subvenció la concessió
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 
d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada serà dura
 
QUART. Compatibilitat
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’o
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada.
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
 
La Mancomunitat, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de l
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
perjudici que si en el termini esmentat no manifesta el contrari, s’entendrà accept
subvenció i les seves condicions.
 
SISÈ. Termini i règim de justificació
 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 4 de desembre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent dos mil un eu
amb trenta-nou cèntims (
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el 
formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 60.000 
disponible a  la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu 
electrònica i que ha de contenir la informació següent: 
 

- Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 
programa a tot el territori en el qual s’

- Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors.

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat o
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 

concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada serà durant l’any 2018.

QUART. Compatibilitat 

La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 

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

SISÈ. Termini i règim de justificació 

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 4 de desembre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent dos mil un eu

nou cèntims (102.001,39 €), corresponent a l’import de la relació de 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el 
formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 60.000 

ible a  la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu 
electrònica i que ha de contenir la informació següent:  

Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 
programa a tot el territori en el qual s’actua.  
Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors. 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat o
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
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singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 

les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 

nt l’any 2018. 

La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 

rganismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas pot superar el cost total de 

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

El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 4 de desembre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent dos mil un euros 

), corresponent a l’import de la relació de 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el 
formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 60.000 € 

ible a  la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), a l’apartat de seu 

Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 

Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 

Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 



 

justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir.

- Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual 
es fa referència en el paràgraf anterior.

- El detall d’altres ingressos o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència.

 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·lici
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament per la Mancomunitat la qual també 
tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritza
banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable, d’acord amb l’arti
subvencions de la Diputació de Girona.
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
(compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
 
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i 
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit 
establert pel pressupost del 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes qu
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de sub
Diputació de Girona. 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.
 
En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedide
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari.
 
VUITÈ. Pagament  
 
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o 
resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre de Dipsalut la 

, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir. 
Factures originals o fotocòpies compulsades incorporades a la relació a la qual 
es fa referència en el paràgraf anterior. 
El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència.

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament per la Mancomunitat la qual també 
tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau. D’altra 
banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 

obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

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

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

SETÈ. Pròrroga de la justificació 

Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 

ficació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 

El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. El beneficiari 
resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre de Dipsalut la 
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, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 

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

subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència. 

S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
tud, la subvenció es mantindrà en la 

quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament per la Mancomunitat la qual també 

cions necessàries, si escau. D’altra 
banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 

cle 30 de l’Ordenança general de 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 

obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 

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

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

Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 

En el cas que la Mancomunitat presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 

s per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 

garantia. El beneficiari 
resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre de Dipsalut la 



 

justificació econòmica de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord. 
 
Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre 
aquesta serà objecte de revisió per part del centre gestor de la subvenció.
 
Posteriorment, en cas que l’informe sigui favorable, es farà efectiu el pagament, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt quart d’a
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 
membres col·laboradors en el finançament de les actuacions
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest ac
convidat un representant de Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari.  
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la 
correspondre, s’apliquen les regles següents:
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termi
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
 
El beneficiari, té les obligacions següents:
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;

justificació econòmica de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 

Quan el beneficiari, hagi presentat al Registre de Dipsalut la justificació econòmica, 
aquesta serà objecte de revisió per part del centre gestor de la subvenció.

Posteriorment, en cas que l’informe sigui favorable, es farà efectiu el pagament, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt quart d’aquest acord. 

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 

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

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

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

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

per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. 

El beneficiari, té les obligacions següents: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 

gans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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justificació econòmica de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 

de Dipsalut la justificació econòmica, 
aquesta serà objecte de revisió per part del centre gestor de la subvenció. 

Posteriorment, en cas que l’informe sigui favorable, es farà efectiu el pagament, de 

El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
siguin objecte de subvenció, 

tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada, amb els anagrames corresponents, com a 

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
Llei General de Subvencions puguin 

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

ni no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 

per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 

Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura de Comptes i altres 



 

c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de 
la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
 
ONZÈ. Subcontractació 
 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin h
de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció. 
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resoluc
 
En relació amb la modificació
disposa l’Ordenança general
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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

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

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament 
les subvenció concedida, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar 
els corresponents acords.
 
CATORZÈ. Verificació i control 
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 

c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de 

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

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

ONZÈ. Subcontractació  

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

DOTZÈ. Modificació de les subvencions 

La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
ngut en compte per a la concessió de la subvenció.  

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

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

TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 

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

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

CATORZÈ. Verificació i control  

Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
cionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
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c) Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de 

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

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

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
auran d’anar a càrrec 

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

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

cal ajustar-se al que 
Girona i la normativa 

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, 

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

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

Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
cionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 



 

regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la se
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les co
de Dipsalut. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

f)  El compromís general i di
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

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

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

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

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

 

regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

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

Prohibició de contractació amb persones vinculades 

El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 

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

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats pú
drets estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparènc
la informació pública i bon govern. 
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regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

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

El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 

ndicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 

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

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

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

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

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

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

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

recte per la qualitat dels serveis sota llur 

se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
.  

Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

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



 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imp
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
 
DISSETÈ. Protecció de dades
 
El beneficiari és responsable del compliment de la normativa reguladora de protecció 
de dades de caràcter personal que 
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades 
personals per tercers de forma no autoritzada. 
 
DIVUITÈ. Normes supletòries
 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, l’Ordenança general de subvencions de la D
de normativa que hi sigui aplicable.
 
DINOVÈ. Facultats de la Presidència de Dipsalut
 
Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la 
produeixin en la gestió i execució d’aquest acord
 
VINTÈ. Notificació 
 
Notificar aquest acord a 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.

 
6. Exp. 19_2018_184_X0101 

subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona

 
El Consell Rector de Dipsalut, 
2017, va aprovar les bases específiques reguladores 
entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
social a la demarcació de Girona, les quals
número 74, de 18 d’abril de 2017.
  
En data 6 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra 
la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena 
submissió a les bases esmentades, i es va publicar en el BOP de Girona, núm. 31, de 
13 de febrer de 2018. 
 

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

DISSETÈ. Protecció de dades 

El beneficiari és responsable del compliment de la normativa reguladora de protecció 
de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades 
personals per tercers de forma no autoritzada.  

. Normes supletòries 

En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 

. Facultats de la Presidència de Dipsalut 

Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i per la resolució de les incidències que es 
produeixin en la gestió i execució d’aquest acord. 

Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 

19_2018_184_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/05, de 4 d’abril de 
, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions adreçada a 

entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
social a la demarcació de Girona, les quals van ser publicades en el BOP de Girona, 
número 74, de 18 d’abril de 2017. 

En data 6 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra 

i l’exclusió social a la demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena 
submissió a les bases esmentades, i es va publicar en el BOP de Girona, núm. 31, de 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

osició de les sancions previstes en funció del 

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

activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades 

serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

iputació de Girona i la resta 

Facultar la Presidència de Dipsalut per la signatura de qualsevol document que sigui 
resolució de les incidències que es 

la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona 

ordinària número 2017/05, de 4 d’abril de 
de subvencions adreçada a 

entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
ser publicades en el BOP de Girona, 

En data 6 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra 

i l’exclusió social a la demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena 
submissió a les bases esmentades, i es va publicar en el BOP de Girona, núm. 31, de 



 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 25 de juny de 2018, emet un informe 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 
presentat 44 sol·licituds.

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides a les 38 entitats sense ànim de lucr
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. En el mateix informe de valoració consten les 6 sol·licituds 
desestimades, amb indicació del motiu.

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 
Seguretat Social.  

Els beneficiaris estant al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social d’acord amb els certificats extrets.
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, 
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 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 26 de juny de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, 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, i a proposta d
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
competències que l’article 10 del
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 
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tot tenint en compte les 
puntuacions de la Taula 1.
 
Segon. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex I
 
Tercer. Que en el cas de l’Escola de Futbol Anglès
Banyoles, es condicioni el lliurament de la subvenció atorgada a la presentació de 
documentació dels Serveis Socials conforme les persones benef
(14 en el cas de l’Escola de Futbol Ter

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 25 de juny de 2018, emet un informe 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 
presentat 44 sol·licituds. 

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides a les 38 entitats sense ànim de lucre 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. En el mateix informe de valoració consten les 6 sol·licituds 

sestimades, amb indicació del motiu. 

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 

Els beneficiaris estant al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social d’acord amb els certificats extrets. 

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 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 26 de juny de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, 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. 

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 adreçada a entitats sense ànim de lucre per a 
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tot tenint en compte les 
puntuacions de la Taula 1. 

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

Que en el cas de l’Escola de Futbol Anglès-Ter-Brugent i del Club Esportiu 
Banyoles, es condicioni el lliurament de la subvenció atorgada a la presentació de 
documentació dels Serveis Socials conforme les persones beneficiàries del programa 
(14 en el cas de l’Escola de Futbol Ter-Brugent i 6 en el cas del Club Esportiu 
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L’àrea gestora de la subvenció, el dia 25 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
e 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. En el mateix informe de valoració consten les 6 sol·licituds 

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 

les obligacions tributàries i de la 

Els beneficiaris estant al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

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 26 de juny de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds. 

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 
adreçada a entitats sense ànim de lucre per a projectes 

que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tot tenint en compte les 

I, amb indicació del motiu. 

Brugent i del Club Esportiu 
Banyoles, es condicioni el lliurament de la subvenció atorgada a la presentació de 

iciàries del programa 
Brugent i 6 en el cas del Club Esportiu 



 

Banyoles) són usuàries dels Serveis Socials. Si no es presenta la totalitat de la 
documentació, es calcularà l’import a lliurar dividint la subvenció ator
número de beneficiaris del projecte i es multiplicarà pel nombre de documents 
acreditatius dels Serveis Socials presentats.
 
Quart. Disposar la despesa, per un total de cent quaranta mil
amb càrrec a l’aplicació 4/3110/48
Vida per a ONL del pressupost de Dipsalut d’enguany.
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justifica
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 d
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 9 d’octubre de 2018.
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut 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.
 

 

 

Banyoles) són usuàries dels Serveis Socials. Si no es presenta la totalitat de la 
documentació, es calcularà l’import a lliurar dividint la subvenció ator
número de beneficiaris del projecte i es multiplicarà pel nombre de documents 
acreditatius dels Serveis Socials presentats. 

Disposar la despesa, per un total de cent quaranta mil euros (140.000,00 
amb càrrec a l’aplicació 4/3110/48900 Programa de promoció de la Salut i Qualitat de 

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 justifica
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, com a 
9 d’octubre de 2018. 

Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e
electrònica de Dipsalut 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.
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Banyoles) són usuàries dels Serveis Socials. Si no es presenta la totalitat de la 
documentació, es calcularà l’import a lliurar dividint la subvenció atorgada entre el 
número de beneficiaris del projecte i es multiplicarà pel nombre de documents 

euros (140.000,00 €) 
Programa de promoció de la Salut i Qualitat de 

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

https://www.seu.cat/dipsalut), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

e 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 a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
electrònica de Dipsalut 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. 



 

Taula 1 Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7

Nº expedient 
general Absis 

Entitat Projecte 

2018/843 
Associació Teatral i 
Social El Trampolí 

En Moviment 17/18

2018/1119 

Associació d'Ajuda 
Mútua d'Immigrants a 
Catalunya 

Servei d'atenció i acollida a 
persones immigrades

2018/1125 
Fundació Tutelar de les 
Comarques Gironines 

Servei de Previsió de Futur per 
persones vulnerables

2018/1169 
Escola de Futbol 
Anglès-Terbrugent 

Camp de Treball 

2018/1256 

Fundació Síndrome de 
Down de Girona i 
Comarques 

Pis Amic 2017

2018/1286 

Fundació Casa de la 
Música de les 
Comarques Gironines 

Boomerang 
persones amb i sense diversitat 
funcional 

Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria 

Adequació a 
les 
necessitats 
(0-20) 

Resposta a 
la demanda 
(0-20) 

Concreció 
objectius 
(0-20) 

En Moviment 17/18 16 16 16 

d'atenció i acollida a 
persones immigrades 

17 17 16 

Servei de Previsió de Futur per 
persones vulnerables 

16 17 16 

Camp de Treball Ter-Brugent 18 18 17 

Pis Amic 2017-2018 17 18 18 

Boomerang - Espai musical per a 
persones amb i sense diversitat 17 15 12 
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Concreció 
objectius 

Efectes en 
l’entorn (0-
20) 

Caràcter 
innovador 
(0-20) 

Puntuació 
total (0-
100) 

16 15 79 

17 15 82 

17 15 81 

17 14 84 

16 16 85 

12 11 67 



 

2018/1289 Fundació Adecco 
PIORE Programa d’intermediació i 
orientació laboral a persones en 
risc d’exclusió

2018/1292 
Fundació Asteroide B-
612 

Projecte Integral de Suport a la 
Majoria d'Edat per a Joves 
Tutelats i Ex

2018/1316 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social 

HABITAT: Accions per a l'accés i 
el manteniment de l'habitatge

2018/1318 

Fundació Autisme Mas 
Casadevall Fundació 
Privada 

Fem-nos el menjar

2018/1326 

Associació de 
Minusvàlids Físics 
Associats 

Dinamització de les persones 
associades a Mifas 2018

2018/1341 
Associació Comunitària 
Antisida de Girona 

Projecte de Salut Comunitària 
(Promoció, educació, prevenció i
atenció a la salut ACAS Baix 
Empordà) 

2018/1343 

Fundació Privada 
Minusvàlids Físics 
Associats 

El Portal de la Feina 2018

2018/1347 

Associació de 
Discapacitats de les 
Comarques Gironines 

Activitats esportives 
estiu 

PIORE Programa d’intermediació i 
orientació laboral a persones en 
risc d’exclusió 

17 17 19 

Projecte Integral de Suport a la 
Majoria d'Edat per a Joves 
Tutelats i Ex-tutelats 

18 18 18 

HABITAT: Accions per a l'accés i 
el manteniment de l'habitatge 

17 17 16 

nos el menjar 18 18 17 

Dinamització de les persones 
associades a Mifas 2018 

18 17 15 

Projecte de Salut Comunitària 
(Promoció, educació, prevenció i 
atenció a la salut ACAS Baix 

 

20 19 20 

El Portal de la Feina 2018 17 16 16 

Activitats esportives inclusives 
16 15 15 
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17 18 88 

16 15 85 

17 18 85 

17 13 83 

16 12 78 

19 19 97 

17 16 82 

15 15 76 



 

2018/1357 
Associació Gironina de 
Sords 

Som sords però hi sentim i parlem!

2018/1365 
Càritas Diocesana de 
Girona 

Fes més-Suport a joves que estan 
cursant estudis post

2018/1369 
Fundació Privada 
Plataforma Educativa 

Bicicletes per a l'educació: projecte 
d'acció social d'intercanvi educatiu

2018/1377 

Fundació Privada Obra 
Social Comunitària 
Bellvitge (OSCOBE) 

Servei Prepara't: Servei Social 
Especialitzat d'Atenció Diürna

2018/1383 

Associació Casal dels 
Infants per a Acció 
Social als Barris 

Casal Adolescents Salt

2018/1384 
Fundació Privada 
Resilis 

Aula Centre d'Acollida

2018/1391 Creu Roja Espanyola 
Menjars als Instis (IES Vallvera de 
Salt) 

2018/1393 
Fundació Privada 
Astres 

"Just a la Fusta", projecte 
d'integració social i laboral per a 
persones amb discapacitats 
intel·lectuals a Brunyola

2018/1397 
Fundació Privada 
Drissa 

Programa +feina: Biodrissa. 
Itineraris d'inserció per a la 
producció, transformació i venda 
agroalimentària

Som sords però hi sentim i parlem! 18 18 17 

Suport a joves que estan 
cursant estudis post-obligatoris 

16 17 17 

Bicicletes per a l'educació: projecte 
d'acció social d'intercanvi educatiu 

18 18 18 

Servei Prepara't: Servei Social 
Especialitzat d'Atenció Diürna 

18 18 17 

Casal Adolescents Salt 17 17 18 

Aula Centre d'Acollida 18 18 16 

Menjars als Instis (IES Vallvera de 
17 18 18 

"Just a la Fusta", projecte 
d'integració social i laboral per a 
persones amb discapacitats 
intel·lectuals a Brunyola 

16 17 17 

Programa +feina: Biodrissa. 
Itineraris d'inserció per a la 
producció, transformació i venda 
agroalimentària 

16 17 17 
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17 12 82 

17 16 83 

17 13 84 

17 12 82 

16 16 84 

16 18 86 

16 12 81 

16 16 82 

16 16 82 



 

2018/1401 
Federació Catalana de 
Voluntariat Social 

El voluntariat com a eina 
d'integració i prevenció de 
l'exclusió social

2018/1422 
Associació 
Socioeducativa Nousol 

Projecte Reforça't

2018/1424 

Fraternitat Cristiana de 
Persones amb 
Discapacitat 

Convivències estiu 2018

2018/1430 
Fundació Privada 
Utopia 

EFCI Font de la Pólvora

2018/1438 

Fundació Privada per a 
Disminuïts Psíquics de 
la Comarca del Pla de 
l'Estany 

Inclusió social de persones amb 
discapacitat intel·lectual

2018/1442 Esplais de la Garrotxa Esplai diari 

2018/1446 

Fundació Privada 
escola Sant Vicenç de 
Paul 

Ksameu, una proposta d'acció 
comunitària per la inclusió de 
persones en risc d'exclusió social

2018/1447 
Associació per la 
Recerca i l'Acció Social 

Projecte 
minories ètniques al municipi de 
Blanes 

El voluntariat com a eina 
d'integració i prevenció de 
l'exclusió social 

20 18 19 

Projecte Reforça't 18 17 17 

Convivències estiu 2018 18 18 19 

EFCI Font de la Pólvora 16 17 16 

Inclusió social de persones amb 
discapacitat intel·lectual 

18 18 16 

Esplai diari garbuix 20 16 16 

Ksameu, una proposta d'acció 
comunitària per la inclusió de 
persones en risc d'exclusió social 

18 18 15 

 d'inclusió social de 
minories ètniques al municipi de 16 16 17 
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19 18 94 

18 18 88 

18 17 90 

16 15 80 

18 16 86 

17 17 86 

16 17 84 

17 18 84 



 

2018/1450 ONG el Bon Samarità 
Lluita contra la pobresa, l'exclusió 
social i l'atenció social

2018/1452 
Centro Asistencial 
Canaan 

Taller d'inserció 
"Activa't" 

2018/1454 
Fundació Privada 
Amics de la Gent Gran 

Acompanyament a persones grans 
que pateixen soledat i/o aïllament 
a Girona 2018

2018/1457 

Integra Associació de 
de Discapacitats 
Intel·lectuals 

Programa de transició al món 
laboral adreçat a joves amb 
discapacitat intel·lectual

2018/1469 Club Esportiu Banyoles 
Que no es quedi ningú sense jugar 
a futbol 

2018/1473 

Associació per 
l'Orientació, Formació i 
Inserció dels 
Treballadors 
Estrangers 

Assessorament legal en matèria 
d'estrangeria

2018/1479 

Agrupació de les 
Persones Sordes de la 
Garrotxa 

Inclusió de persones Sordes a la 
Societat i a la Vida Quotidiana

 
(1) Adequació de les propostes a les necessitats detectades
(2) Plantejaments estructurats per tal de donar resposta a les demandes socials
(3) Concreció dels objectius i estratègies 
(4) Efectes del projecte en l’entorn (mecanismes d’avaluació, durabilitat, població destinatària
(5) Caràcter innovador del projecte 

Lluita contra la pobresa, l'exclusió 
social i l'atenció social 

16 16 17 

Taller d'inserció sociolaboral 
19 18 19 

Acompanyament a persones grans 
que pateixen soledat i/o aïllament 
a Girona 2018 

18 19 17 

Programa de transició al món 
laboral adreçat a joves amb 
discapacitat intel·lectual 

17 17 17 

Que no es quedi ningú sense jugar 
18 7 16 

Assessorament legal en matèria 
d'estrangeria 

18 18 16 

Inclusió de persones Sordes a la 
Societat i a la Vida Quotidiana 

17 19 16 

propostes a les necessitats detectades 
Plantejaments estructurats per tal de donar resposta a les demandes socials 

Efectes del projecte en l’entorn (mecanismes d’avaluació, durabilitat, població destinatària 
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17 17 83 

18 17 91 

17 17 88 

17 17 85 

17 17 75 

18 17 87 

17 17 86 



 

  

Annex I     

Nº 
Expedient 
Gral. Absis 

Entitat NIF 
Projecte/Programa/
Activitat

2018/843 
Associació Teatral 
i Social El 
Trampolí 

G17654989 En Moviment 17/18

2018/1119 

Associació d'Ajuda 
Mútua 
d'Immigrants a 
Catalunya 

G60267580 
Servei d'atenció i acollida 
a persones immigrades

2018/1125 
Fundació Tutelar 
de les Comarques 
Gironines 

G17752288 
Servei de Previsió de 
Futur per persones 
vulnerables

2018/1169 
Escola de Futbol 
Anglès-Ter 
Brugent 

G55211023 
Camp de Treball Ter
Brugent

2018/1256 

Fundació 
Síndrome de 
Down de Girona i 
Comarques 

G17349135 Pis Amic 2017

2018/1286 

Fundació Casa de 
la Música de les 
Comarques 
Gironines 

G55233001 

Boomerang 
musical per a persones 
amb i sense diversitat 
funcional

   

Projecte/Programa/ 
Activitat 

Base 
subvenciona
ble corregida 

Puntu
ació 

Import 
concedit 

% 
atorgat/
base 
subvenci
onable

En Moviment 17/18 20.500,00 € 79 3.662,16 € 17,86%

Servei d'atenció i acollida 
a persones immigrades 

5.000,00 € 82 3.801,23 € 76,02%

Servei de Previsió de 
Futur per persones 
vulnerables 

59.700,00 € 81 3.754,87 € 6,29%

Camp de Treball Ter-
Brugent 

6.425,00 € 84 3.893,94 € 60,61%

Pis Amic 2017-2018 13.844,00 € 85 3.940,30 € 28,46%

Boomerang - Espai 
musical per a persones 
amb i sense diversitat 
funcional 

6.840,00 € 67 3.105,88 € 45,41%
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% 
atorgat/ 
base 
subvenci
onable 

Conceptes no 
subvencionables 

17,86%  

76,02%  

6,29% Material d'oficina:  300,00€ 

60,61% 
Material esportiu: 1.200,00€;  
connexió internet: 180,00€; 
Hosting web: 120,00€ 

28,46%  

45,41% 
Equip de coordinació projecte: 
1.362,48 € 



 

2018/1289 Fundació Adecco G82382987 

PIORE Programa 
d’intermediació i 
orientació laboral a 
persones en risc 
d’exclusió

2018/1292 Fundació 
Asteroide B-612 

G08892895 

Projecte Integral de 
Suport a la Majoria 
d'Edat per a Joves 
Tutelats i Ex

2018/1316 
Fundació Servei 
Gironí de 
Pedagogia Social 

G17148693 
HABITAT: Accions per a 
l'accés i el manteniment 
de l'habitatge

2018/1318 
Fundació Autisme 
Mas Casadevall 
Fundació Privada 

G58434994 Fem-nos el menjar

2018/1326 
Associació de 
Minusvàlids Físics 
Associats 

G17053208 
Dinamització de les 
persones associades a 
Mifas 2018

2018/1341 
Associació 
Comunitària 
Antisida de Girona 

G17305210 

Projecte de Salut 
Comunitària (Promoció, 
educació, prevenció i 
atenció a la salut ACAS 
Baix Empordà)

2018/1343 
Fundació Privada 
Minusvàlids Físics 
Associats 

G17378704 
El Portal de la Feina 
2018 

PIORE Programa 
d’intermediació i 
orientació laboral a 
persones en risc 
d’exclusió 

16.551,09 € 88 4.079,37 € 24,65%

Projecte Integral de 
Suport a la Majoria 
d'Edat per a Joves 
Tutelats i Ex-tutelats 

20.000,00 € 85 3.940,30 € 19,70%

HABITAT: Accions per a 
l'accés i el manteniment 
de l'habitatge 

35.170,00 € 85 3.940,30 € 11,20%

nos el menjar 47.524,24 € 83 3.847,58 € 8,10%

Dinamització de les 
persones associades a 
Mifas 2018 

30.156,00 € 78 3.615,80 € 11,99%

Projecte de Salut 
Comunitària (Promoció, 
educació, prevenció i 
atenció a la salut ACAS 
Baix Empordà) 

11.000,00 € 97 4.496,54 € 40,88%

El Portal de la Feina 
 

10.188,00 € 82 3.801,23 € 37,31%
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24,65%  

19,70% 
Lloguers de pisos i 
subministraments: 2.000,00€; 
Despeses generals: 500,00€ 

11,20%  

8,10% 
Uniformes: 800,00€; Material 
fungible: 1.500,00 €; Gestió: 
Direcció: 239,85 € 

11,99%  

40,88% 

Lloguer seu ACAS : 
1000,00€; Infrastructura 
(subministraments): 500,00€; 
Assessoria laboral/comptable: 
500,00€ 

37,31%  



 

2018/1347 

Associació de 
Discapacitats de 
les Comarques 
Gironines 

G17635665 
Activitats esportives 
inclusives estiu

2018/1357 Associació 
Gironina de Sords 

G17046285 
Som sords però hi sentim 
i parlem!

2018/1365 Càritas Diocesana 
de Girona 

R1700016G 
Fes més
que estan cursant 
estudis post

2018/1369 
Fundació Privada 
Plataforma 
Educativa 

G17425224 

Bicicletes per
l'educació: projecte 
d'acció social d'intercanvi 
educatiu

2018/1377 

Fundació Privada 
Obra Social 
Comunitària 
Bellvitge 
(OSCOBE) 

G17143108 
Servei Prepara't: Servei 
Social 
d'Atenció Diürna

2018/1383 

Associació Casal 
dels Infants per a 
Acció Social als 
Barris 

G08828998 Casal Adolescents Salt

Activitats esportives 
inclusives estiu 

2.800,00 € 76 1.300,00 € 46,43%

Som sords però hi sentim 
i parlem! 

20.000,00 € 82 3.801,23 € 19,01%

Fes més-Suport a joves 
que estan cursant 
estudis post-obligatoris 

13.174,00 € 83 3.847,58 € 29,21%

Bicicletes per a 
l'educació: projecte 
d'acció social d'intercanvi 
educatiu 

12.322,94 € 84 3.893,94 € 31,60%

Servei Prepara't: Servei 
Social Especialitzat 
d'Atenció Diürna 

36.422,67 € 82 3.801,23 € 10,44%

Casal Adolescents Salt 46.982,69 € 84 3.893,94 € 8,29%
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46,43%  

19,01%  

29,21%  

31,60% 
Despeses d'administració i 
gestió: 1.232,29 €;  

10,44% 

Despeses de subministrament 
i serveis generals: 225,00 
€;Despeses de lloguer: 
165,00€; Despeses de 
compres i consums: 
2.560,77€; Despeses de 
personal directiu i 
administració: 3.298,73€ 

8,29%  



 

2018/1384 Fundació Privada 
Resilis 

G17925215 Aula Centre d'Acollida

2018/1391 Creu Roja 
Espanyola 

Q2866001G 
Menjars als Instis (IES 
Vallvera de Salt)

2018/1393 Fundació Privada 
Astres 

G17695768 

"Just a la Fusta", projecte 
d'integració social i 
laboral per a persones 
amb discapacitats 
intel·lectuals a 

2018/1397 Fundació Privada 
Drissa 

G17588047 

Programa +feina: 
Biodrissa. Itineraris 
d'inserció per a la 
producció, transformació 
i venda agroalimentària

2018/1401 
Federació 
Catalana de 
Voluntariat Social 

G59106823 
El voluntariat com a eina 
d'integració i prevenció 
de l'exclusió social

2018/1422 
Associació 
Socioeducativa 
Nousol 

G17989781 Projecte Reforça't

2018/1424 

Fraternitat 
Cristiana de 
Persones amb 
Discapacitat 

R1700544H Convivències estiu 2018

Aula Centre d'Acollida 29.981,73 € 86 3.986,65 € 13,30%

Menjars als Instis (IES 
Vallvera de Salt) 

14.200,00 € 81 3.754,87 € 26,44%

"Just a la Fusta", projecte 
d'integració social i 
laboral per a persones 
amb discapacitats 
intel·lectuals a Brunyola 

25.182,25 € 82 3.801,23 € 15,09%

Programa +feina: 
Biodrissa. Itineraris 
d'inserció per a la 
producció, transformació 
i venda agroalimentària 

56.292,04 € 82 3.801,23 € 6,75%

El voluntariat com a eina 
d'integració i prevenció 
de l'exclusió social 

13.000,00 € 94 4.357,50 € 33,52%

Projecte Reforça't 10.452,57 € 88 4.079,37 € 39,03%

Convivències estiu 2018 5.100,00 € 90 2.000,00 € 39,22%
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13,30%  

26,44%  

15,09%  

6,75% 
Dietes i desplaçamaetns 
personal prospector: 400,00 € 

33,52%  

39,03% Gestoria: 500,00 € 

39,22% 
Subministraments: 200,00€; 
Reparacions: 200,00€ 



 

2018/1430 Fundació Privada 
Utopia 

G17933730 EFCI Font de la Pólvora

2018/1438 

Fundació Privada 
per a Disminuïts 
Psíquics de la 
Comarca del Pla 
de l'Estany 

G17662495 
Inclusió social de 
persones amb 
discapacitat 

2018/1442 Esplais de la 
Garrotxa 

G17283979 Esplai diari garbuix

2018/1446 
Fundació Privada 
escola Sant Vicenç 
de Paul 

G17088568 

Ksameu, una proposta 
d'acció comunitària per la 
inclusió de persones en 
risc d'exclusió social

2018/1447 
Associació per la 
Recerca i l'Acció 
Social 

G63375786 
Projecte 
de minories ètniques al 
municipi de Blanes

2018/1450 ONG el Bon 
Samarità 

G17618307 
Lluita contra la pobresa, 
l'exclusió social i l'atenció 
social

2018/1452 Centro Asistencial 
Canaan 

G61242228 
Taller d'inserció 
sociolaboral "Activa't"

2018/1454 
Fundació Privada 
Amics de la Gent 
Gran 

G60017464 

Acompanyament a 
persones grans que 
pateixen soledat 
aïllament a Girona 2018

EFCI Font de la Pólvora 19.882,53 € 80 3.708,51 € 18,65%

Inclusió social de 
persones amb 
discapacitat intel·lectual 

13.950,00 € 86 3.986,65 € 28,58%

Esplai diari garbuix 64.810,82 € 86 3.200,00 € 4,94%

Ksameu, una proposta 
d'acció comunitària per la 
inclusió de persones en 
risc d'exclusió social 

36.000,00 € 84 3.893,94 € 10,82%

Projecte d'inclusió social 
de minories ètniques al 
municipi de Blanes 

17.300,00 € 84 3.893,94 € 22,51%

Lluita contra la pobresa, 
l'exclusió social i l'atenció 
social 

38.550,00 € 83 3.847,58 € 9,98%

Taller d'inserció 
sociolaboral "Activa't" 

12.250,00 € 91 4.218,43 € 34,44%

Acompanyament a 
persones grans que 
pateixen soledat i/o 
aïllament a Girona 2018 

12.197,64 € 88 4.079,37 € 33,44%
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18,65%  

28,58% 
Despeses de gestió i 
administració (directora i 
administrativa): 1.050,00€ 

4,94%  

10,82% Comunicació: 500,00 € 

22,51% Telefonia: 200,00 € 

9,98% Altres serveis: 1.000,00 € 

34,44% 
 

33,44% 
Formació: 720,00; Dietes: 
200,00€ 



 

2018/1457 

Integra Associació 
de de 
Discapacitats 
Intel·lectuals 

G17035445 

Programa de transició al 
món laboral adreçat a 
joves amb discapacitat 
intel·lectual

2018/1469 Club Esportiu 
Banyoles 

G17249509 
Que no es quedi ningú 
sense jugar a futbol

2018/1473 

Associació per 
l'Orientació, 
Formació i Inserció 
dels Treballadors 
Estrangers 

G58540428 
Assessorament legal en 
matèria d'estrangeria

2018/1479 
Agrupació de les 
Persones Sordes 
de la Garrotxa 

G17089103 
Inclusió de persones 
Sordes a la Societat i a la 
Vida Quotidiana

    

  

Programa de transició al 
món laboral adreçat a 
joves amb discapacitat 
intel·lectual 

15.000,00 € 85 3.940,30 € 26,27%

Que no es quedi ningú 
sense jugar a futbol 

6.000,00 € 75 3.000,00 € 50,00%

Assessorament legal en 
matèria d'estrangeria 

7.500,00 € 87 4.033,01 € 53,77%

Inclusió de persones 
Sordes a la Societat i a la 
Vida Quotidiana 

7.000,00 € 86 2.000,00 € 28,57%

TOTAL ....  140.000,00 €  
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26,27% 

 

50,00%  

53,77% 
Despeses generals: 1.500,00 
€ 

28,57% 
Tallers a centres educatius: 
400,00€ 

  



 

Annex II  

Núm. Expedient Entitat NIF

2018/1136 AECC Catalunya Contra El 
Càncer G28197564

2018/1308 Associació de Sordcecs de 
Catalunya G65149601

2018/1382 Tècniques i Recuperacions 
del Gironès Tiroi, SL B17592122

2018/1390 Federació de Joventuts 
Musicals de Catalunya G58218595

2018/1466 
Escenaris Especials, 
Associació Sense Afany de 
Lucre 

G55291751

2018/1478 
Escola de Futbol Ter-
Brugent Associació 
Esportiva 

G17933037

 

NIF Projecte 
Import 
sol·licitat 

Motius desestimació

G28197564 Voluntariat Testimonial 14.800,00 € No encaixa en objecte de la 
convocatòria. Incompleix Bases, Punt 1.

G65149601 
Servei d'Atenció a 
Persones Sordcegues 
(SAPSC) 

2.250,00 € No tenen seu o delegació a Girona. 
Incompleix punt 3 de la 

B17592122 Parc de les olors de 
Celrà-Girona 15.000,00 € No és una ONL. Incompleix punt 3 de la 

convocatòria

G58218595 Projecte Kumbalawé 6.370,00 € 
No respon requeriment de 
documentació. Es considera desistit. 
Base 7a 

G55291751 Escenaris especials 10.000,00 € Projecte ja subvencionat en SOP 2018. 
Incompleix Base 2a

G17933037 Saltem al Camp 4.460,00 € Projecte ja subvencionat en SOP 2018. 
Incompleix Base 2a
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Motius desestimació 

No encaixa en objecte de la 
convocatòria. Incompleix Bases, Punt 1. 

No tenen seu o delegació a Girona. 
Incompleix punt 3 de la convocatòria. 

No és una ONL. Incompleix punt 3 de la 
convocatòria 

No respon requeriment de 
documentació. Es considera desistit. 

Projecte ja subvencionat en SOP 2018. 
Incompleix Base 2a 

Projecte ja subvencionat en SOP 2018. 
Incompleix Base 2a 



 

 
7. Exp. 19_2018_188_X0101 

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 per a l’any 2018

 
El Consell Rector de Dipsalut, 
de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores 
econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona 
per a la realització d’activitats formatives en 
publicar en el BOP de Girona, número 51, de 13 de març de 2018.
 
Aquestes bases van ser objecte de recurs per part de tres col·legis professionals que 
van al·legar que ells també eren reconeguts en l’àmbit de la salut
constar en la relació detallada de la base 5a. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la seva sessió ordinària número 2018/04, de 15 de 
maig, va acceptar les al·legacions i, en conseqüència, va disposar la publicació de 
l’aprovació definitiva de les bases, que van quedar incloses en el BOP núm. 98, de 22 
de maig de 2018. 
 
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 22 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 
presentat 5 sol·licituds. 
 
Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extre
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb el límit 
fixat en els punt 8 de la convocatòria. 
 
Que una vegada determinats els imports sego
superar l’import global de les subvencions el crèdit destinat a aquesta convocatòria, 
s’ha de fer un prorrateig per ajustar les subvencions a concedir al crèdit disponible, tal i 
com es detalla en l’Annex I.
 
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 responsable qua
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública, com també 

Exp. 19_2018_188_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria 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 per a l’any 2018 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/02, de 21 de febrer 
, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores 

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, les quals es van 

en el BOP de Girona, número 51, de 13 de març de 2018. 

Aquestes bases van ser objecte de recurs per part de tres col·legis professionals que 
van al·legar que ells també eren reconeguts en l’àmbit de la salut 
constar en la relació detallada de la base 5a.  

El Consell Rector de Dipsalut, en la seva sessió ordinària número 2018/04, de 15 de 
maig, va acceptar les al·legacions i, en conseqüència, va disposar la publicació de 

itiva de les bases, que van quedar incloses en el BOP núm. 98, de 22 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 22 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 

 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extre
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb el límit 
fixat en els punt 8 de la convocatòria.  

Que una vegada determinats els imports segons el punt 8 de la convocatòria, i en 
superar l’import global de les subvencions el crèdit destinat a aquesta convocatòria, 
s’ha de fer un prorrateig per ajustar les subvencions a concedir al crèdit disponible, tal i 
com es detalla en l’Annex I. 

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 qua
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública, com també 
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resolució de la convocatòria 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 

ordinària número 2017/02, de 21 de febrer 
, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del suport 

econòmic als col·legis professionals del sector de la salut de la demarcació de Girona 
promoció de la salut, les quals es van 

Aquestes bases van ser objecte de recurs per part de tres col·legis professionals que 
 i no se’ls havia fet 

El Consell Rector de Dipsalut, en la seva sessió ordinària número 2018/04, de 15 de 
maig, va acceptar les al·legacions i, en conseqüència, va disposar la publicació de 

itiva de les bases, que van quedar incloses en el BOP núm. 98, de 22 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 22 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets, tal i 
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb el límit 

ns el punt 8 de la convocatòria, i en 
superar l’import global de les subvencions el crèdit destinat a aquesta convocatòria, 
s’ha de fer un prorrateig per ajustar les subvencions a concedir al crèdit disponible, tal i 

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, com també 



 

organismes, entitats públiques i fundacions que en depenen, tret de previsió expressa 
en contra a les bases reguladores de la subvenció.
 
Els beneficiaris declaren en el pun
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 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la propo
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, i 
amb les competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut,  
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex
convocatòria 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 per a l’any 2018, les subvencions pels conceptes i 
 
Segon. Disposar la despesa, 
càrrec a l’aplicació 4/3110/48902 
Dipsalut d’enguany. 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la su
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 bases reguladores de la subvenció.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 8 de novembre
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopci
resolució, d’acord amb 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.

organismes, entitats públiques i fundacions que en depenen, tret de previsió expressa 
en contra a les bases reguladores de la subvenció. 

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

Atesos aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector, d’acord 
amb les competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut,  
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
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 
, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.

Disposar la despesa, per un total de seixanta mil euros (60.000,00 
4/3110/48902 Ajuts a col·legis professionals 

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

de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 14 de les bases reguladores de la subvenció.

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

en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopci
resolució, d’acord amb 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. 
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organismes, entitats públiques i fundacions que en depenen, tret de previsió expressa 

t 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 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 

oposta de la Presidència, el Consell Rector, d’acord 
amb les competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut,  

I que han optat a la 
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 
imports que s’hi detallen. 

per un total de seixanta mil euros (60.000,00 €) amb 
 del pressupost de 

bvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 

https://www.seu.cat/dipsalut), en 
de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona i la documentació del punt 14 de les bases 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 

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



 

Annex I    

Nº 
Expedient 
Gral. Absis 

Entitat NIF 

2018/1820 
Col·legi Oficial 
d'Infermeres i Infermers 
de Girona 

Q1766003F

2018/1823 Col·legi de Veterinaris 
de Girona 

Q1771001C

2018/1830 Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Girona 

Q1766002H

2018/1834 Col·legi de Metges de 
Girona 

Q1766001J

2018/1837 Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya 

Q5855028F

   

   

Projecte 

Base 
subvencio
nable 
corregida 

Import 
concedit 

% 
atorgat/base 
subvencion
able

Q1766003F 
Formació professionals 
de la salut 8.800,00 € 8.778,06 € 99,75%

Q1771001C 
Formació professionals 
de la salut 11.100,00 € 11.072,32 € 99,75%

Q1766002H 
Formació professionals 
de la salut 13.100,00 € 13.067,33 € 99,75%

Q1766001J 
Formació professionals 
de la salut 15.000,00 € 14.962,59 € 99,75%

Q5855028F 
Formació professionals 
de la salut 12.150,00 € 12.119,70 € 99,75%

 TOTAL  60.000,00 €  
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% 
atorgat/base 
subvencion
able 

Conceptes no 
subvencionables 

99,75% Gestió emocional mitjançant 
teràpia eqüestre: 1.200,00€ 

99,75% 

Tallers de formació en centres 
d'educació primària: 800,00 €; 
Del bosc a la taula. Costums i 
relacions socials: 500,00 €; 
Pendents: 2.600,00 € 

99,75%  

99,75%  

99,75%  

 



 
8. Exp. 21_2018_0201_G0905 

distribució del complement de productivitat
 
El Consell Rector de Dipsalut aprova, per acord adoptat en la sessió ordinària número 
8/10 de 25 de novembre de 2010, els criteris de distribuc
productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut. Posteriorment, en la sessió 
ordinària número 2013/7, que té lloc el 22 d’octubre de 2013, aprova per unanimitat, i 
entre d’altres, l’acord de modificació d’aquests criteris.
 
La mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 15 de juny de 2018, proposar a 
aquesta Presidència que elevi al Consell Rector la modificació d’aquests criteris, en 
concret, de l’actual redactat del punt desè:
 
«Desè. Plus de productivitat
 
Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 
pressupostària. 
 
El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporc
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat.
 
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no 
 

- Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició. 
- Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 

lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment 
- Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals
- Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 

sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon g
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans)

- Els permisos per afers 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet)

 
Si, d’acord amb el punt novè d’aquests cr
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.
 
En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»
 

 

21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació dels criteris per a la 
distribució del complement de productivitat 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, per acord adoptat en la sessió ordinària número 
8/10 de 25 de novembre de 2010, els criteris de distribució del complement de 
productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut. Posteriorment, en la sessió 
ordinària número 2013/7, que té lloc el 22 d’octubre de 2013, aprova per unanimitat, i 
entre d’altres, l’acord de modificació d’aquests criteris. 

La mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 15 de juny de 2018, proposar a 
aquesta Presidència que elevi al Consell Rector la modificació d’aquests criteris, en 
concret, de l’actual redactat del punt desè: 

Desè. Plus de productivitat 

s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat. 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:

Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició.  
Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment 
Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans) 
Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet) 

Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 

sponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»
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Proposta de modificació dels criteris per a la 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, per acord adoptat en la sessió ordinària número 
ió del complement de 

productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut. Posteriorment, en la sessió 
ordinària número 2013/7, que té lloc el 22 d’octubre de 2013, aprova per unanimitat, i 

La mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 15 de juny de 2018, proposar a 
aquesta Presidència que elevi al Consell Rector la modificació d’aquests criteris, en 

s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

ional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 

es consideraran absències: 

Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...) 
Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals 
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 

rau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 

propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 

iteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 

sponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent. 

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.» 



L’acord esmentat anteriorment proposa que cap baixa per incapacitat temporal no sigui 
considerada com a absència, així com tampoc les reduccions de jornada que tinguin 
per objectiu la conciliació de la vida familiar i laboral. El redactat proposat és, doncs, el 
següent: 
 
«Desè. Plus de productivitat
 
Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import 
pressupostària. 
 
El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors q
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat.
 
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:
 

- Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició
- Els permisos de maternitat, 

lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...)
- Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents
- Les baixes per incapacitat tempor
- Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 

sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogre
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans)

- Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet)

 
Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut un
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.
 
En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»
 
La modificació afecta, per tant, els supòsits que no es consideren absència, de tal 
manera que els empleats que hagin presentat la baixa per incapacitat temporal, sigui 
del tipus que sigui, tinguin dret a percebre el plus de productivitat, així com també els 
empleats que hagin de reduir la seva jornada laboral per poder conciliar la vida familiar 
i la laboral. Amb el redactat actual, tant els empleats que han presentat la baixa per 
incapacitat temporal per contingències comunes com els que redueixen la seva 
jornada laboral no tenen dret a percebre aquest plus.
 

 

L’acord esmentat anteriorment proposa que cap baixa per incapacitat temporal no sigui 
considerada com a absència, així com tampoc les reduccions de jornada que tinguin 

objectiu la conciliació de la vida familiar i laboral. El redactat proposat és, doncs, el 

Desè. Plus de productivitat 

Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors q
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat. 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
t l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 

tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:

Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició 
Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...)
Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents
Les baixes per incapacitat temporal 
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogre
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans) 
Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet) 

Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 

nt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»

cta, per tant, els supòsits que no es consideren absència, de tal 
manera que els empleats que hagin presentat la baixa per incapacitat temporal, sigui 
del tipus que sigui, tinguin dret a percebre el plus de productivitat, així com també els 

gin de reduir la seva jornada laboral per poder conciliar la vida familiar 
i la laboral. Amb el redactat actual, tant els empleats que han presentat la baixa per 
incapacitat temporal per contingències comunes com els que redueixen la seva 

o tenen dret a percebre aquest plus. 
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L’acord esmentat anteriorment proposa que cap baixa per incapacitat temporal no sigui 
considerada com a absència, així com tampoc les reduccions de jornada que tinguin 

objectiu la conciliació de la vida familiar i laboral. El redactat proposat és, doncs, el 

Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
t l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 

tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències: 

paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...) 
Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents 

Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 

Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 

Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
a valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 

corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 

nt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent. 

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.» 

cta, per tant, els supòsits que no es consideren absència, de tal 
manera que els empleats que hagin presentat la baixa per incapacitat temporal, sigui 
del tipus que sigui, tinguin dret a percebre el plus de productivitat, així com també els 

gin de reduir la seva jornada laboral per poder conciliar la vida familiar 
i la laboral. Amb el redactat actual, tant els empleats que han presentat la baixa per 
incapacitat temporal per contingències comunes com els que redueixen la seva 



A la vista de l’acord esmentat anteriorment, i d’acord amb la proposta conjunta de la 
Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, de 26 de juny de 
2018, s’eleva la corresponent modificació del re
distribució del complement de productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut
al Consell Rector, com a òrgan que n’aprova la redacció inicial i que, per tant, n’ha 
d’aprovar les modificacions posteriors.
 
A la vista d’aquests antecedents, 
competències que li atribueixen els articles 
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt desè dels 
productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut
número 2010/8, de 25 de novembre, i modificats en la sessió ordinària número 2013/7, 
de 22 d’octubre, amb el següent contingut:
 
«Desè. Plus de productivitat
 
Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 
pressupostària. 
 
El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la v
percebre el plus de productivitat.
 
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:
 

- Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició. 
- Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 

lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...)
- Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals
- Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills,

sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, ass
noces de fills, pares o germans)

- Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, 

 
Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador pre
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.
 

 

A la vista de l’acord esmentat anteriorment, i d’acord amb la proposta conjunta de la 
Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, de 26 de juny de 
2018, s’eleva la corresponent modificació del redactat del punt desè dels 
distribució del complement de productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut
al Consell Rector, com a òrgan que n’aprova la redacció inicial i que, per tant, n’ha 
d’aprovar les modificacions posteriors. 

la vista d’aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, 
tribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut

aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Modificar el punt desè dels criteris de distribució del complement de 
productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut, aprovats en la sessió ordinària 
número 2010/8, de 25 de novembre, i modificats en la sessió ordinària número 2013/7, 

amb el següent contingut: 

Desè. Plus de productivitat 

Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat. 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:

Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició.  
Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 

ncia, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...)
Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills,
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, ass
noces de fills, pares o germans) 
Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet) 

Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.
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A la vista de l’acord esmentat anteriorment, i d’acord amb la proposta conjunta de la 
Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica, de 26 de juny de 

dactat del punt desè dels criteris de 
distribució del complement de productivitat del personal funcionari i laboral de Dipsalut 
al Consell Rector, com a òrgan que n’aprova la redacció inicial i que, per tant, n’ha 

i a proposta de la Presidència, en ús de les 
dels Estatuts de Dipsalut, el Consell 

criteris de distribució del complement de 
, aprovats en la sessió ordinària 

número 2010/8, de 25 de novembre, i modificats en la sessió ordinària número 2013/7, 

Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 

aloració excel·lent i tinguin dret a 

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències: 

Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
ncia, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...) 

Les baixes per incapacitat motivades per accidents de treball i/o malalties professionals 
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 

Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 

Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 

vist en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent. 



En qualsevol cas, l’import i
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»
 
I substituir-lo per la nova redacció que consta a continuació:
 
«Desè. Plus de productivitat
 
Un cop s’hagi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 
pressupostària. 
 
El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporciona
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat.
 
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es c
 

- Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició
- Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 

lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment 
- Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents
- Les baixes per incapacitat temporal
- Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 

sogres, mort de germans i altres famili
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans)

- Els permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet)

 
Si, d’acord amb el punt novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determin
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.
 
En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podr
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»
 
Segon. Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 
adopció.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la representació del personal
 
Quart. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme.

 

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»

lo per la nova redacció que consta a continuació: 

Desè. Plus de productivitat 

gi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

El repartiment es realitzarà de manera igualitària (sempre proporcional al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 
percebre el plus de productivitat. 

efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 
tingut cap absència del seu lloc de treball. En aquest sentit, no es consideraran absències:

Els dies de vacances i els permisos de lliure disposició 
Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment 
Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents
Les baixes per incapacitat temporal 
Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
sogres, mort de germans i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 
noces de fills, pares o germans) 

permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 
de funcions sindicals o similar, matrimoni o unió de fet) 

t novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determin
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent.

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podr
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.»

Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 

. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.

. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme.
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ndividualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.» 

gi realitzat el repartiment dels imports corresponents a cada treballador, es 
procedirà al repartiment de l’import restant, si escau, fins a l’esgotament de l’aplicació 

l al temps de serveis 
prestat durant l’any en el cas de les noves incorporacions) entre tots aquells treballadors que, 
d’acord amb l’instrument de valoració, hagin aconseguit la valoració excel·lent i tinguin dret a 

efectes del que estableix el paràgraf anterior, tindran dret a percebre el plus tots aquells 
treballadors que durant l’any hagin realitzat el 100% de la seva jornada laboral sense haver 

onsideraran absències: 

Els permisos de maternitat, paternitat i altres supòsits similars (adopcions, acolliments, 
lactància, ampliació del permís de maternitat en els supòsits legalment reconeguts...) 
Les reduccions de jornada per guarda legal d’ascendents o de descendents 

Els permisos familiars (naixement d’un fill, mort de cònjuge, parella de fet, fills, pares i 
ars fins al segon grau de consanguinitat o 

afinitat, intervenció quirúrgica o internament de cònjuge, fills, pares, sogres, o persones 
amb les quals es convisqui, visita mèdica de familiar de primer grau, assistència a 

permisos per afers propis (indisposicions, visita mèdica pròpia, trasllat de domicili, 
concórrer a exàmens finals, deures inexcusables de caràcter públic o personal, exercici 

t novè d’aquests criteris, algun treballador no ha rebut cap quantitat en 
concepte de productivitat per haver obtingut una valoració inferior a l’adequada, l’import màxim 
corresponent a aquest treballador previst en el Decret de la Presidència que determina els 
imports corresponents a la quantia del complement no serà objecte de la redistribució a què fa 
referència aquest punt i restarà a l’aplicació pressupostària com a romanent. 

En qualsevol cas, l’import individualitzat del plus de productivitat no podrà excedir el 50% de 
l’import que anualment es determini com a corresponent a l’avaluació excel·lent.» 

Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 

laboral de Dipsalut. 

. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme. 



9. Exp. 21_2018_0201_G0905 
“Complements retributius” del 

 
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2017/01, de 17 de 
gener, el següent redactat del punt 4 del Marc de relacions laborals del personal de 
l’Organisme (MRLD), corresponent a complements retributiu
 
«4. Complements retributius
 
Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 
localització. En aquest cas, al personal
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.
 
En el cas del complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva
part del complement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 
Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona.
 
El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
per la qual es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 
una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat.
 
El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral en to
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 
laboral habitual. 
 
El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
per prolongació de jornada i amb la percep
 
Pel que fa al complement per major dedicació
complement específic del lloc de treball.
 
El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat del 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de matí i tarda.
 
El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 
extraordinaris. 
 
El complement per prolongació de jornada
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament.
 
Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada l
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del motiu que hagi ocasionat la 
concessió del complement. 
 
La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sense efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 

 

Exp. 21_2018_0201_G0905 – Proposta de modificació del punt 
“Complements retributius” del Marc de relacions laborals 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2017/01, de 17 de 
gener, el següent redactat del punt 4 del Marc de relacions laborals del personal de 
l’Organisme (MRLD), corresponent a complements retributius: 

«4. Complements retributius 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 
localització. En aquest cas, al personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.

complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva, la seva retribució forma 
t específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 

Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona. 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 

una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat. 

El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral en to
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris.

complement per major dedicació, la seva retribució també forma part del 
complement específic del lloc de treball. 

El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat del 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de matí i tarda. 

complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

complement per prolongació de jornada retribueix els llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament. 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada l
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del motiu que hagi ocasionat la 
concessió del complement.  

mplement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sense efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 
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Proposta de modificació del punt 

El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2017/01, de 17 de 
gener, el següent redactat del punt 4 del Marc de relacions laborals del personal de 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 

que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades. 

, la seva retribució forma 
t específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 

El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral en torn 
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
ció de gratificacions per serveis extraordinaris. 

, la seva retribució també forma part del 

El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat del personal, fins i tot en 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 

complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar-ne un promig al 
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del motiu que hagi ocasionat la 

mplement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sense efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 



de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències que 
en facin impossible el compliment. 
 
L’import mensual de la retribuc
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aquests imports s’actualitzaran anualment segons els increments 
retributius que siguin d’aplicació al personal.
 
De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si durant el termini de prolongació autoritzat 
s’han de produir vacances, permi
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la retribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats.
 
Import mensual del factor de prolongació de jornada

El factor de disponibilitat i localització
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària.
 
El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat.
 
L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 
realització de l´esmentada localització.
En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable for
necessitats inherents a la prestació del servei i/o execució del programa.
 
La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal.
 
La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació.

C.D. * Import**
30 492,47 €  
28 487,60 €  
27 482,72 €  
26 477,83 €  
25 472,95 €  
24 468,07 €  
23 463,19 €  
22 414,39 €  
21 409,52 €  
20 404,65 €  

* Complement de destí
** Import brut mensual en euros

 

rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències que 
en facin impossible el compliment.  

L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aquests imports s’actualitzaran anualment segons els increments 

que siguin d’aplicació al personal. 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si durant el termini de prolongació autoritzat 
s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la retribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats.

ort mensual del factor de prolongació de jornada 

 
factor de disponibilitat i localització retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 

funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària.

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat. 

L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 
realització de l´esmentada localització. 
En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 
necessitats inherents a la prestació del servei i/o execució del programa. 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
at i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal.

La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació. 

C.D. * Import**
19 399,77 €  
18 394,89 €  
17 390,00 €  
16 385,12 €  
15 380,25 €  
14 375,37 €  
13 370,49 €  
12 365,62 €  
11 360,74 €  
10 355,85 €  

* Complement de destí
** Import brut mensual en euros
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rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències que 

ió lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aquests imports s’actualitzaran anualment segons els increments 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si durant el termini de prolongació autoritzat 

sos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la retribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats. 

retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 

requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària. 

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 

L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 

En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
a de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
at i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal. 

La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
 



 
L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral.
 
Pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinaris
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgèn
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme:

Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 
llei ho permeti. 
 
També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent:

 
Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 
 
No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 
mitja hora (30 minuts). 
 
D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei). 
Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 
següents:  
  

- Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h 

- Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies 

  
Taula d’imports: 

Grup

A1
A2, B

C1, C2, E
* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
diürna laborable

90 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.

 

ctor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral.

gratificacions per serveis extraordinaris, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgèn
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme: 

ts s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent: 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 

No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre-les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

s per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h  
Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies  

Hores extraordinàries 
diürnes

Altres hores 
extraordinàries*

21,03 € 26,31 €
19,08 € 23,89 €
16,05 € 19,85 €

* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
nocturna laborable

Hora extraordinària 
diürna no laborable*

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

150 minuts/hora 120 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.
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ctor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral. 

, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 

 
ts s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 

 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut.  

No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hores 
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 

les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

s per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 

Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 

Altres hores 
extraordinàries*

* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

180 minuts/hora



 

 
Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures
tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  persona 
responsable del servei.  
  
L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Adminis
que l’indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs. 
  
En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 
de gestionar les reserves.»
 
En matèria d’indemnitzacions per raó del servei, la normativa aplicable al personal que 
presta servei a les Corporacions locals és el Reial decret 462/2002, de 24 de maig.
 
De conformitat amb l’informe conjunt de la Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió 
Administrativa i Econòmica, de 25 de juny de 2018, el redactat de l’apartat 
d’indemnitzacions per raó del servei de l’esmentat punt 4 del MRLD contradiu el que 
estableix aquest Reial decret.
 
L’article 10.3 del Reial decret diu que, si no s’aplica el sistema d
l’import que es percebrà per despeses d’allotjament i assimilats (es refereix a 
esmorzar, dinar i sopar) serà el realment gastat i justificat documentalment, sense que 
la quantia total excedeixi les assenyalades als annexos II i II d
 
Aquest annex II1 es refereix a les dietes en territori nacional i estableix que l’import 
màxim a percebre per manutenció (és a dir, pels 3 àpats esmentats anteriorment) és 
de 37,40 € per al personal del grup 2 (que inclou els grups de classificació A1, A2 i B 
establerts al Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’emplat públic [TRLEBEP], 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) i de 28,21 
del grup 3 (que inclou els grups de classificació C1, C2 i AP del TRLEBEP).
 
D’acord amb el que estableix la norma, per tant, l’import que ha de percebre un 
empleat de l’Organisme en concepte de dieta és el que justifiqui documentalment, amb 
un màxim de 18,70 € per 
el cas de la resta de personal.
 

                                                          
1 L’annex III, amb una divisió idèntica per grups, estableix els import màxims per dietes en diferents 
països. 

Grups Dinar / Sopar

A1, A2 i B

C1, C2 i E
1 S’ha de tenir en compte que l’import és fixe, sigui quina sigui la despesa
2  Import per kilòmetre quan el servei es dugui a terme amb el vehicle propi
3 Altres despeses (tren, taxi, autopista, aparcament…)

 

Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures
tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  persona 

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que l’indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs.  

En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 
de gestionar les reserves.» 

matèria d’indemnitzacions per raó del servei, la normativa aplicable al personal que 
presta servei a les Corporacions locals és el Reial decret 462/2002, de 24 de maig.

De conformitat amb l’informe conjunt de la Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió 
nistrativa i Econòmica, de 25 de juny de 2018, el redactat de l’apartat 

d’indemnitzacions per raó del servei de l’esmentat punt 4 del MRLD contradiu el que 
estableix aquest Reial decret. 

L’article 10.3 del Reial decret diu que, si no s’aplica el sistema de concert o contracte, 
l’import que es percebrà per despeses d’allotjament i assimilats (es refereix a 
esmorzar, dinar i sopar) serà el realment gastat i justificat documentalment, sense que 
la quantia total excedeixi les assenyalades als annexos II i II del Reial decret.

es refereix a les dietes en territori nacional i estableix que l’import 
màxim a percebre per manutenció (és a dir, pels 3 àpats esmentats anteriorment) és 

€ per al personal del grup 2 (que inclou els grups de classificació A1, A2 i B 
l Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’emplat públic [TRLEBEP], 

aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) i de 28,21 
del grup 3 (que inclou els grups de classificació C1, C2 i AP del TRLEBEP).

ue estableix la norma, per tant, l’import que ha de percebre un 
empleat de l’Organisme en concepte de dieta és el que justifiqui documentalment, amb 

€ per àpat, en el cas del personal tècnic, o de 14,11 
e personal. 

                   

L’annex III, amb una divisió idèntica per grups, estableix els import màxims per dietes en diferents 

Dinar / Sopar 1 Kilometratge 2 Altres despeses

18,70 € 0,19 € / km L'import justificat

14,11 € 0,19 € / km L'import justificat
 S’ha de tenir en compte que l’import és fixe, sigui quina sigui la despesa

  Import per kilòmetre quan el servei es dugui a terme amb el vehicle propi

 Altres despeses (tren, taxi, autopista, aparcament…)
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Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures, 
tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  persona 

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
trativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 

En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 

matèria d’indemnitzacions per raó del servei, la normativa aplicable al personal que 
presta servei a les Corporacions locals és el Reial decret 462/2002, de 24 de maig. 

De conformitat amb l’informe conjunt de la Gerència i del cap de l’Àrea de Gestió 
nistrativa i Econòmica, de 25 de juny de 2018, el redactat de l’apartat 

d’indemnitzacions per raó del servei de l’esmentat punt 4 del MRLD contradiu el que 

e concert o contracte, 
l’import que es percebrà per despeses d’allotjament i assimilats (es refereix a 
esmorzar, dinar i sopar) serà el realment gastat i justificat documentalment, sense que 

el Reial decret. 

es refereix a les dietes en territori nacional i estableix que l’import 
màxim a percebre per manutenció (és a dir, pels 3 àpats esmentats anteriorment) és 

€ per al personal del grup 2 (que inclou els grups de classificació A1, A2 i B 
l Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’emplat públic [TRLEBEP], 

aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) i de 28,21 € per al personal 
del grup 3 (que inclou els grups de classificació C1, C2 i AP del TRLEBEP). 

ue estableix la norma, per tant, l’import que ha de percebre un 
empleat de l’Organisme en concepte de dieta és el que justifiqui documentalment, amb 

àpat, en el cas del personal tècnic, o de 14,11 € per àpat, en 

L’annex III, amb una divisió idèntica per grups, estableix els import màxims per dietes en diferents 

Altres despeses 3

L'import justificat

L'import justificat



No obstant això, el que estableix el MRLD, contradint aquesta norma, és que l’import 
en concepte de dieta que percep el personal de l’Organisme és fixe, independentment 
de l’import justificat: 18,70 
personal. 
 
En aquest sentit, a la vista de l’acord de la mesa de negociació de Dipsalut, de 15 de 
juny de 2018, es proposa al Consell Rector que modifiqui el redactat del punt 4 del 
MRLD, atès que és l’òrgan que n’aprova la redacció inicial i q
d’aprovar les modificacions posteriors:
 
«[...] D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei). 
 
Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçam
següents:  
  

- Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h 

- Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies 

 
Taula d’imports: 
Grup de classificació Àpat (Dinar o sopar)

A1, A2, B 
L’import 
un màxim de 18,70 
àpat

C1, C2, E 
L’import justificat, amb 
un màxim de 14,11 
àpat

 
Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  
persona responsable del servei. 
  
L’acreditació de documentaci
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que la indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs. 
  
En el cas de desplaçaments de 
sempre que sigui possible, de gestionar les reserves.»
 

                                                          
2 També s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 
dinar o per sopar + esmorzar serà igualment de 18,70 
14,11 € per a la resta de grups de classificació. E
12 del RD 462/2002. 
3 Import per kilòmetre quan el servei es porti a terme amb el vehicle propi
4 D’acord amb el que estableix l’article 17 del RD 462/2002

 

No obstant això, el que estableix el MRLD, contradint aquesta norma, és que l’import 
en concepte de dieta que percep el personal de l’Organisme és fixe, independentment 
de l’import justificat: 18,70 €, per al personal tècnic, i 14,11 €, per a 

En aquest sentit, a la vista de l’acord de la mesa de negociació de Dipsalut, de 15 de 
juny de 2018, es proposa al Consell Rector que modifiqui el redactat del punt 4 del 
MRLD, atès que és l’òrgan que n’aprova la redacció inicial i q
d’aprovar les modificacions posteriors: 

«[...] D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 

cions i els supòsits que donen dret a percebre-les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçam

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h  
Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies  

Àpat (Dinar o sopar)2 Kilometratge3 Altres despeses
L’import justificat, amb 
un màxim de 18,70 € per 
àpat 

0,19 € / km L’import justificat

L’import justificat, amb 
un màxim de 14,11 € per 
àpat 

0,19 € / km L’import justificat

Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  
persona responsable del servei.  

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que la indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs.  

En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà, 
sempre que sigui possible, de gestionar les reserves.» 

                   

També s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 
dinar o per sopar + esmorzar serà igualment de 18,70 € per als grups de classificació A1, A2 i B o de 

€ per a la resta de grups de classificació. En tot cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 

Import per kilòmetre quan el servei es porti a terme amb el vehicle propi 
D’acord amb el que estableix l’article 17 del RD 462/2002 
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No obstant això, el que estableix el MRLD, contradint aquesta norma, és que l’import 
en concepte de dieta que percep el personal de l’Organisme és fixe, independentment 

€, per a la resta de 

En aquest sentit, a la vista de l’acord de la mesa de negociació de Dipsalut, de 15 de 
juny de 2018, es proposa al Consell Rector que modifiqui el redactat del punt 4 del 
MRLD, atès que és l’òrgan que n’aprova la redacció inicial i que, per tant, n’ha 

«[...] D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 

les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 

Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 

Altres despeses4 

L’import justificat 

L’import justificat 

Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  

ó s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 

més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà, 

També s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 
€ per als grups de classificació A1, A2 i B o de 

n tot cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 



A la vista d’aquests antecedents, 
aprova, d’acord amb les competències que li atribuei
unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt 4 del Marc de relacions laborals de Dipsalut, aprovat 
sessió ordinària número 2017/1, que té lloc el 17 de gener de 2017, amb el següent 
contingut: 
 
«4. Complements retributius
 
Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 
localització. En aquest cas, al 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.
 
En el cas del complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva
part del complement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 
Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona.
 
El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
per la qual es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 
una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat.
 
El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral e
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 
laboral habitual. 
 
El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
per prolongació de jornada i amb la pe
 
Pel que fa al complement per major dedicació
complement específic del lloc de treball.
 
El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat d
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de matí i tarda.
 
El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 
extraordinaris. 
 
El complement per prolongació de jornada
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament.
 
Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del moti
concessió del complement. 
 

 

A la vista d’aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector 
aprova, d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut i per 
unanimitat, l’adopció del següent 

. Modificar el punt 4 del Marc de relacions laborals de Dipsalut, aprovat 
sessió ordinària número 2017/1, que té lloc el 17 de gener de 2017, amb el següent 

«4. Complements retributius 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 
localització. En aquest cas, al personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.

complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva, la seva retribució forma 
omplement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 

Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona. 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 

una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat. 

El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral e
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris.

complement per major dedicació, la seva retribució també forma part del 
complement específic del lloc de treball. 

El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat del personal, fins i tot en 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de matí i tarda. 

El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

complement per prolongació de jornada retribueix els llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament. 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del motiu que hagi ocasionat la 
concessió del complement.  
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i a proposta de la Presidència, el Consell Rector 
xen els Estatuts de Dipsalut i per 

. Modificar el punt 4 del Marc de relacions laborals de Dipsalut, aprovat en la 
sessió ordinària número 2017/1, que té lloc el 17 de gener de 2017, amb el següent 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 

personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades. 

, la seva retribució forma 
omplement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 

El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral en torn 
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
rcepció de gratificacions per serveis extraordinaris. 

, la seva retribució també forma part del 

el personal, fins i tot en 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 

El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

els llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar-ne un promig al 

u que hagi ocasionat la 



La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sens
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències 
en facin impossible el compliment. 
 
L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aque
retributius que siguin d’aplicació al personal.
 
De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si dura
s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la ret
 
Import mensual del factor de prolongació de jornada

El factor de disponibilitat i localització
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària.
 
El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat.
 
L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 
realització de l´esmentada localització.
En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 
necessitats inherents a la prestació del servei i/o execució del programa.
 
La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal.

C.D. * Import**
30 492,47 €  
28 487,60 €  
27 482,72 €  
26 477,83 €  
25 472,95 €  
24 468,07 €  
23 463,19 €  
22 414,39 €  
21 409,52 €  
20 404,65 €  

* Complement de destí
** Import brut mensual en euros

 

La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sense efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències 
en facin impossible el compliment.  

L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aquests imports s’actualitzaran anualment segons els increments 
retributius que siguin d’aplicació al personal. 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si durant el termini de prolongació autoritzat 
s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la retribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats.

Import mensual del factor de prolongació de jornada 

 
factor de disponibilitat i localització retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 

funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària.

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat. 

L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 
ització de l´esmentada localització. 

En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 

prestació del servei i/o execució del programa. 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal.

C.D. * Import**
19 399,77 €  
18 394,89 €  
17 390,00 €  
16 385,12 €  
15 380,25 €  
14 375,37 €  
13 370,49 €  
12 365,62 €  
11 360,74 €  
10 355,85 €  

* Complement de destí
** Import brut mensual en euros
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La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 

e efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències que 

L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 

sts imports s’actualitzaran anualment segons els increments 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
nt el termini de prolongació autoritzat 

s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 

ribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats. 

retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària. 

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 

L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 

En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal. 



 
La percepció del complement
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació.
 
L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral.
 
Pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinaris
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicame
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme:

Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 
llei ho permeti. 
 
També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent:

 
Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 
 
No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 
mitja hora (30 minuts). 
 
D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei). 
 
Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 
següents:  
  

- Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h 

Grup

A1
A2, B

C1, C2, E
* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
diürna laborable

90 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.

 

La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació. 

L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral.

gratificacions per serveis extraordinaris, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicame
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme: 

Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent: 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 

No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre-les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 
les 14 h i finalitzin passades les 16 h  

Hores extraordinàries 
diürnes

Altres hores 
extraordinàries*

21,03 € 26,31 €
19,08 € 23,89 €
16,05 € 19,85 €

* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
nocturna laborable

Hora extraordinària 
diürna no laborable*

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

150 minuts/hora 120 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.
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lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
 

L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral. 

, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 

 
Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 

 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut.  

No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hores 
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 

les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes i desplaçaments són les 

Dinar: Serveis en el mateix dia, de durada mínima de 5 hores i que comencin abans de 

Altres hores 
extraordinàries*

* En horari nocturn (de 22 a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius.

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

180 minuts/hora



- Sopar: Serveis en el mateix dia
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies 

  
Taula d’imports: 
 

 
Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures, 
tickets  o  comprovants  de  
responsable del servei.  
  
L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del
que l’indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs. 
  
En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 
de gestionar les reserves.»
 
I substituir-lo per la nova redacció que
 
«4. Complements retributius
 
Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 
localització. En aquest cas, al personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.
 
En el cas del complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva
part del complement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 
Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona.
 
El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activi
per la qual es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 
una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat.
 
El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jo
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 
laboral habitual. 
 
El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris.
 
Pel que fa al complement per major dedicació
complement específic del lloc de treball.
 

Grups Dinar / Sopar

A1, A2 i B

C1, C2 i E
1 S’ha de tenir en compte que l’import és fixe, sigui quina sigui la despesa
2  Import per kilòmetre quan el servei es dugui a terme amb el vehicle propi
3 Altres despeses (tren, taxi, autopista, aparcament…)

 

Sopar: Serveis en el mateix dia, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 
les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies  

Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures, 
tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  persona 

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que l’indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs.  

En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 
de gestionar les reserves.» 

lo per la nova redacció que consta a continuació: 

«4. Complements retributius 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 

aquest cas, al personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades.

complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva, la seva retribució f
part del complement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 
Consell Rector de Dipsalut i el Ple de la Diputació de Girona. 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activi
per la qual es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 
una retribució variable en funció del lloc de treball al qual estigui associat. 

El personal que tingui reconegut aquest complement ha de distribuir la jornada laboral en torn 
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
ada i amb la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris.

complement per major dedicació, la seva retribució també forma part del 
complement específic del lloc de treball. 

Dinar / Sopar 1 Kilometratge 2 Altres despeses

18,70 € 0,19 € / km L'import justificat

14,11 € 0,19 € / km L'import justificat
 S’ha de tenir en compte que l’import és fixe, sigui quina sigui la despesa

  Import per kilòmetre quan el servei es dugui a terme amb el vehicle propi

 Altres despeses (tren, taxi, autopista, aparcament…)
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, que comencin després de les 14 h i finalitzin passades 

 

Per tenir dret a les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb factures, 
la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  persona 

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
dia 5 de cada mes per tal 

En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà 

Els llocs de treball de Dipsalut poden tenir associats complements d’incompatibilitat per 
dedicació exclusiva, major dedicació, prolongació de jornada o un factor de disponibilitat i 

aquest cas, al personal que desenvolupi les tasques pròpies d’aquest lloc de 
treball se li reconeixerà el complement, així com les retribucions que tenen associades. 

, la seva retribució forma 
part del complement específic del lloc de treball i es recull en la RLT que aproven anualment el 

El reconeixement d’aquest complement comporta la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat 
per la qual es percebi retribució tant en el sector públic com en el privat. Aquest complement té 

rnada laboral en torn 
partit de matí i tarda, i comporta lliure disponibilitat del personal, fins i tot fora de la jornada 

El complement d’incompatibilitat per dedicació exclusiva és incompatible amb el complement 
ada i amb la percepció de gratificacions per serveis extraordinaris. 

, la seva retribució també forma part del 

Altres despeses 3

L'import justificat

L'import justificat



El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure d
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de 
 
El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 
extraordinaris. 
 
El complement per prolongació de jorn
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament.
 
Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del moti
concessió del complement. 
 
La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sens
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències 
en facin impossible el compliment. 
 
L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aque
retributius que siguin d’aplicació al personal.
 
De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si dura
s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la ret
 
Import mensual del factor de prolongació de jornada
 
CD * Import ** 
30  497,39 € 
28  492,48 € 
27  487,55 € 
26  482,61 € 
25  477,68 € 
24  472,75 € 
23  467,82 € 
22  418,53 € 
21  413,62 € 
20  408,70 € 

* Complement de destí 
** Import brut mensual en euros

 

El reconeixement d’aquest complement comporta la lliure disponibilitat del personal, fins i tot en 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 
jornada laboral en torn partit de matí i tarda. 

El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

complement per prolongació de jornada retribueix els llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 
contracte de treball o en el nomenament. 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar
llarg d’un mes, en funció de les necessitats de la naturalesa del motiu que hagi ocasionat la 
concessió del complement.  

La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 
quedarà automàticament sense efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències 
en facin impossible el compliment.  

L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 
recollit a continuació. Aquests imports s’actualitzaran anualment segons els increments 
retributius que siguin d’aplicació al personal. 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
corresponent a l’empleat/ada tenint en compte que, si durant el termini de prolongació autoritzat 
s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 
descomptat però que la retribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats.

Import mensual del factor de prolongació de jornada 

 CD * Import ** 
€  19  403,77 € 
€  18  398,84 € 
€  17  393,90 € 
€  16  388,97 € 
€  15  384,05 € 
€  14  379,12 € 
€  13  374,19 € 
€  12  369,28 € 
€  11  364,35 € 
€  10  359,41 € 

** Import brut mensual en euros 
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isponibilitat del personal, fins i tot en 
dies no feiners del calendari laboral, sempre com a conseqüència d’activitats prèviament 
planificades. El personal que tingui reconegut aquest complement també ha de distribuir la 

El complement de major dedicació és incompatible amb el factor de disponibilitat i localització, 
el complement per prolongació de jornada i amb la percepció de gratificacions per serveis 

retribueix els llocs de treball que pel volum de feina 
o per la finalització de treballs vigents, requereixen d’una dedicació superior a l’establerta en el 

Aquest complement comporta que el personal ha de realitzar una jornada laboral de 6 hores 
més que la jornada habitual. Aquesta dedicació es pot flexibilitzar i realitzar-ne un promig al 

u que hagi ocasionat la 

La naturalesa del complement per prolongació de jornada fa, a més, imprescindible el 
compliment de l’horari assignat a la jornada ordinària, de tal manera que aquesta resolució 

e efecte si se’n detecta l’incompliment i el personal perdrà el dret 
de rebre la retribució corresponent. En qualsevol cas, la retribució lligada a aquest complement 
restarà en suspens en els períodes de vacances, així com durant els permisos i llicències que 

L’import mensual de la retribució lligada al complement per prolongació de jornada queda 
establert per a cada nivell de complement de destí en les quanties que s’assenyalen en el llistat 

sts imports s’actualitzaran anualment segons els increments 

De manera general, el decret d’autorització de prolongació de jornada establirà l’import 
nt el termini de prolongació autoritzat 

s’han de produir vacances, permisos i llicències, sempre que facin incompatible el compliment 
de la prolongació, l’import es calcularà de manera prorratejada, de manera que el període quedi 

ribució mensual sigui la mateixa durant tots els mesos autoritzats. 

 
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  



 
El factor de disponibilitat i localització
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari
 
El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat.
 
L´organisme establirà els corresponents mecanismes in
realització de l´esmentada localització.
 
En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre l
necessitats inherents a la prestació del servei i/o execució del programa.
 
La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de form
 
La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació.
 
L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de 
 
Pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinaris
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos exc
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme:
 
Grup Hores extraordinàries diürnes

A1                 21,24 

A2 / B                 19,27 

C1 / C2 / E                 16,21 

* En horari nocturn (de 22 h a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o 
 
Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 
llei ho permeti. 
 
També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent:

 
Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 
 

Hora extraordinària 
diürna laborable

90 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.

 

factor de disponibilitat i localització retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 
poden requerir estar disponibles o ser localitzats en horari fora de la jornada laboral ordinària.

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 
localitzable per a ser requerit fora de l’horari laboral habitual fixat. 

L´organisme establirà els corresponents mecanismes interns d´assignació i control de la 
realització de l´esmentada localització. 

En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre l
necessitats inherents a la prestació del servei i/o execució del programa. 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
de disponibilitat i de localització, de forma permanent o bé de forma temporal.

La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
complements d’incompatibilitat per dedicació exclusiva o major dedicació. 

L´assignació d´aquest factor de localització tindrà caràcter revisable de manera semestral.

gratificacions per serveis extraordinaris, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 
o causes de força major. En aquests casos excepcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 
s’estableixin des de la direcció política de l’Organisme: 

Hores extraordinàries diürnes Altres hores extraordinàries

21,24 €                  26,57 € 

19,27 €                  24,13 € 

16,21 €                  20,05 € 

* En horari nocturn (de 22 h a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o 

Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 
descans equivalent segons el quadre següent: 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut. 

Hora extraordinària 
nocturna laborable

Hora extraordinària 
diürna no laborable*

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

150 minuts/hora 120 minuts/hora

* Inclou dies no laborables, permisos i festius.
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retribueix els llocs de treball que, per la naturalesa de les 
funcions que tenen encarregades de manera habitual i en funció de les necessitats del servei, 

fora de la jornada laboral ordinària. 

El complement lligat a aquest factor comporta que el personal ha d’estar disponible o bé 

terns d´assignació i control de la 

En concret, s´establiran uns sistemes en el sí de cada Àrea, a partir dels quals el treballador 
haurà d´estar localitzable fora de la jornada laboral ordinària per poder atendre les eventuals 

La Presidència de l’Organisme, determinarà tant els llocs de treball als quals s’apliqui el factor 
a temporal. 

La percepció del complement lligat a aquest factor serà incompatible amb la percepció dels 
 

manera semestral. 

, el personal de Dipsalut podrà ser 
requerit per dur a terme tasques fora de la jornada normal de treball, per imprevistos, urgències 

epcionals, es compensarà econòmicament en 
base als imports següents i sempre d’acord amb els criteris d’aplicació pressupostària que 

Altres hores extraordinàries 

€  

€  

€  

* En horari nocturn (de 22 h a 6 h) o bé en dies no laborables, de permís o festius 

Aquests imports s’incrementaran anualment d’acord amb la dada de l’IPC oficial, sempre que la 

També es podrà optar, preferiblement, per compensar les hores extraordinàries amb un 

 

Per a la compensació de les hores extraordinàries, bé econòmicament o bé amb un descans 
equivalent, caldrà sempre l’autorització per escrit de la Gerència de Dipsalut.  

Hora extraordinària 
nocturna no laborable*

180 minuts/hora



No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 
mitja hora (30 minuts). 
 
D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei). 
 
Les indemnitzacions per raó del servei corresponents a dietes, segons el que estableix l’article 
12 del RD 462/2002, i desplaçaments són les següents: 
  

- Dieta: Serveis amb una durada superior a 24 hores.
- Dinar: Serveis amb una durada inferior a 24 hores, de durada mínima de 5 hores i 

que comencin abans de les 14 h i finalitzin passades les 16 h 
- Sopar: Serveis amb una dura inferior a 24 hores, que comencin després de les 14 h i 

finalitzin passades les 22 h
 
Taula d’imports: 
 
Grup de 
classificació 

Dieta (Dinar i 
sopar)5

A1, A2, B 
L’import justificat, 
amb un màxim diari 
de 37,40 

C1, C2, E 
L’import justificat, 
amb un màxim diari 
de 28,22 

 
Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  
persona responsable del servei. 
  
L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que la indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs. 
  
En el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà, 
sempre que sigui possible, de gestionar les reserves.»
 
Segon. Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 
adopció.  
 

                                                          
5
 També s’abonarà l’import corresponent a

de 37,40 € per als grups de classificació A1, A2 i B o de 
En tot cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 12 del RD 462/2002.
6 També s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 
dinar o per sopar + esmorzar serà igualment de 18,70 
14,11 € per a la resta de grups de classificació. En to
12 del RD 462/2002. 
7 Import per kilòmetre quan el servei es porti a terme amb el vehicle propi
8 D’acord amb el que estableix l’article 17 del RD 462/2002

 

No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hore
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
corresponents a indemnitzacions per dietes i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 
indemnitzacions i els supòsits que donen dret a percebre-les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

ns per raó del servei corresponents a dietes, segons el que estableix l’article 
12 del RD 462/2002, i desplaçaments són les següents:  

Dieta: Serveis amb una durada superior a 24 hores. 
Dinar: Serveis amb una durada inferior a 24 hores, de durada mínima de 5 hores i 
que comencin abans de les 14 h i finalitzin passades les 16 h  
Sopar: Serveis amb una dura inferior a 24 hores, que comencin després de les 14 h i 
finalitzin passades les 22 h, o bé que comprenguin part de dos dies 

Dieta (Dinar i 
5 

Àpat (Dinar o 
sopar)6 Kilometratge7 

L’import justificat, 
amb un màxim diari 
de 37,40 € 

L’import justificat, 
amb un màxim de 
18,70 € per àpat 

0,19 € / km 

L’import justificat, 
amb un màxim diari 
de 28,22 € 

L’import justificat, 
amb un màxim de 
14,11 € per àpat 

0,19 € / km 

Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  
persona responsable del servei.  

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 
que la indemnització sigui inclosa en la nòmina del mes en curs.  

el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà, 
sempre que sigui possible, de gestionar les reserves.» 

Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 

                   

També s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import 
€ per als grups de classificació A1, A2 i B o de 28,22 € per a la resta de grups de classificació. 

En tot cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 12 del RD 462/2002. 
bé s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 

dinar o per sopar + esmorzar serà igualment de 18,70 € per als grups de classificació A1, A2 i B o de 
€ per a la resta de grups de classificació. En tot cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 

Import per kilòmetre quan el servei es porti a terme amb el vehicle propi 
D’acord amb el que estableix l’article 17 del RD 462/2002 
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No es pagaran ni es compensaran els serveis extraordinaris que sobrepassin les 80 hores 
anuals. Les hores extraordinàries es gratificaran bé per hora (60 minuts) o bé per fraccions de 

D’igual manera, es gratificaran les tasques fora del centre de treball per raó del servei, 
i despeses de viatge. Els imports d’aquestes 

les estan fixats per la normativa 
estatal reguladora (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 

ns per raó del servei corresponents a dietes, segons el que estableix l’article 

Dinar: Serveis amb una durada inferior a 24 hores, de durada mínima de 5 hores i 

Sopar: Serveis amb una dura inferior a 24 hores, que comencin després de les 14 h i 
, o bé que comprenguin part de dos dies  

Altres despeses8 

L’import justificat 

L’import justificat 

Per a poder percebre les indemnitzacions caldrà, en tots els casos, acreditar el servei amb 
factures, tickets  o  comprovants  de  la  despesa  i  també  amb  l’autorització  signada  per  la  

L’acreditació de documentació s’efectuarà omplint els formularis corresponents i s’haurà de 
presentar a l’Àrea de Gestió Administrativa  i Econòmica  abans del dia 5 de cada mes per tal 

el cas de desplaçaments de més d’un dia en què calgui allotjament, Dipsalut s’encarregarà, 

Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’endemà de la data de la seva 

l’esmorzar tenint en compte que l’import diari serà igualment 
€ per a la resta de grups de classificació. 

bé s’abonarà l’import corresponent a l’esmorzar tenint en compte que l’import màxim per esmorzar + 
€ per als grups de classificació A1, A2 i B o de 

t cas, caldrà tenir en compte el que disposa l’article 



Tercer. Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.
 
Quart. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme.

 
10. Exp. 3_2018_1941_D0506E03 

col·laboració amb l'Institut Nacional 
matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en 
l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública

 
Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la 
Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en 
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222 
ajuntaments de la demarcació de Girona.
Dins d’aquest suport, realitza funcions d’assistència i coopera
demarcació de Girona en relació a totes les competències que en matèria de salut 
pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.
 
Per tot això es pot dir que Dipsalut té entre les seves funcions la
el desenvolupament de col·laboracions en l’àmbit de la salut pública, així com la 
recerca científica bàsica i la divulgació. 
 
La tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut emet el dia 5 de juliol de 
2018, un informe a on es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir un marc de 
col·laboració entre Dipsalut i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(l’INEFC). 
 
L’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb la 
Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme autònom, gaudeix de 
personalitat jurídic pròpia, d’autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat 
d’obrar per al compliment de les seves finalitats.
 
D’acord amb l’informe esmentat es proposa d’instrument
futures cooperacions en aspectes de formació, actualització científica i metodològica 
en el desenvolupament de projectes i impulsar i fomentar la cerca científica en l’àmbit 
de l’educació física, l’esport i la salut pública que es
parts del conveni. Alhora proposa que cadascun dels acords específics que es vulguin 
desenvolupar es realitzin mitjançant addendes al conveni marc.
 
Dipsalut ha defensat des de la seva creació el valor afegit que tota col·
les diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que aportin 
qualitat i innovació en la prestació dels seus serveis, ha de ser una aposta clara per a 
la millora de la eficàcia i eficiència.
 
Aquestes aliances aporten a Dipsalut la possibilitat de créixer i de desenvolupar el seu 
projecte d’investigació, afavorint el coneixement i les sinergies amb organismes que 
cerquen objectius comuns.
 
Vista la memòria emesa per la Gerència i el cap de l’Àrea de gestió administ
econòmica de Dipsalut de data 5 de juliol de 2018 es regula jurídica i 

 

aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut.

. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme.

Exp. 3_2018_1941_D0506E03 – Proposta d’aprovació del conveni de 
laboració amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya en 

matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en 
l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública 

Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la 
de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en 

matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222 
ajuntaments de la demarcació de Girona. 
Dins d’aquest suport, realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona en relació a totes les competències que en matèria de salut 
pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent.

Per tot això es pot dir que Dipsalut té entre les seves funcions la realització d'estudis i 
el desenvolupament de col·laboracions en l’àmbit de la salut pública, així com la 
recerca científica bàsica i la divulgació.  

La tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut emet el dia 5 de juliol de 
on es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir un marc de 

col·laboració entre Dipsalut i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

L’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb la 
de 5 de març, de creació de l’organisme autònom, gaudeix de 

personalitat jurídic pròpia, d’autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat 
d’obrar per al compliment de les seves finalitats. 

D’acord amb l’informe esmentat es proposa d’instrumentar la col·laboració per a 
futures cooperacions en aspectes de formació, actualització científica i metodològica 
en el desenvolupament de projectes i impulsar i fomentar la cerca científica en l’àmbit 
de l’educació física, l’esport i la salut pública que es considerin d’interès per ambdues 
parts del conveni. Alhora proposa que cadascun dels acords específics que es vulguin 
desenvolupar es realitzin mitjançant addendes al conveni marc. 

Dipsalut ha defensat des de la seva creació el valor afegit que tota col·
les diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que aportin 
qualitat i innovació en la prestació dels seus serveis, ha de ser una aposta clara per a 
la millora de la eficàcia i eficiència. 

rten a Dipsalut la possibilitat de créixer i de desenvolupar el seu 
projecte d’investigació, afavorint el coneixement i les sinergies amb organismes que 
cerquen objectius comuns. 

Vista la memòria emesa per la Gerència i el cap de l’Àrea de gestió administ
econòmica de Dipsalut de data 5 de juliol de 2018 es regula jurídica i 
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aquest acord a la representació del personal laboral de Dipsalut. 

. Fer públic aquest acord per al personal funcionari i laboral de l’Organisme. 

d’aprovació del conveni de 
d'Educació Física de Catalunya en 

matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en 

Dipsalut és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la 
de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en 

matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222 

ció als municipis de la 
demarcació de Girona en relació a totes les competències que en matèria de salut 
pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent. 

realització d'estudis i 
el desenvolupament de col·laboracions en l’àmbit de la salut pública, així com la 

La tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut emet el dia 5 de juliol de 
on es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir un marc de 

col·laboració entre Dipsalut i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

L’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb la 
de 5 de març, de creació de l’organisme autònom, gaudeix de 

personalitat jurídic pròpia, d’autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat 

ar la col·laboració per a 
futures cooperacions en aspectes de formació, actualització científica i metodològica 
en el desenvolupament de projectes i impulsar i fomentar la cerca científica en l’àmbit 

considerin d’interès per ambdues 
parts del conveni. Alhora proposa que cadascun dels acords específics que es vulguin 

Dipsalut ha defensat des de la seva creació el valor afegit que tota col·laboració entre 
les diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, que aportin 
qualitat i innovació en la prestació dels seus serveis, ha de ser una aposta clara per a 

rten a Dipsalut la possibilitat de créixer i de desenvolupar el seu 
projecte d’investigació, afavorint el coneixement i les sinergies amb organismes que 

Vista la memòria emesa per la Gerència i el cap de l’Àrea de gestió administrativa i 
econòmica de Dipsalut de data 5 de juliol de 2018 es regula jurídica i 



procedimentalment la col·laboració i es fixa que en les addendes que regiran els 
acords específics caldrà que hi consti com a mínim l’objecte concret de les mateixes, 
la descripció del programa de treball, l’especificació dels compromisos de cadascuna 
de les parts, la redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, la durada de 
l’acord específic i en el seu cas, les despeses que cobriran els costos de la 
col·laboració. 
 
Vista la proposta realitzada per la gerent i el cap de l’Àrea de gestió administrativa i 
econòmica de Dipsalut en data 5 de juliol de 2018, per la qual es proposa l’aprovació 
del conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’INEFC.
 
D’acord amb aquests antecedents, i 
d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el conveni 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), que s’annexa al present acord, per tal d’establir un marc de 
col·laboració en matèria de formació, recerca, dese
d’informació en l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública.
 
Segon. Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui signar aquest conveni marc i aprovar i formalitzar les a
posteriors que siguin necessàries per al desenvolupament de cadascun dels acord 
específics objecte d’aquesta col·laboració.
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’INEFC.
 
Quart. Publicar el conveni i les addendes posteriors, un cop formalitzades, a l
electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de proce
les administracions públiques de Catalunya.
  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
CATALUNYA I DIPSALUT EN MATÈRIA DE FORMACIÓ, RECERCA, DESENVOLUPAMENT 
I INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ 
SALUT PÚBLICA. 
 
Barcelona, a ___________________________
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Jordi Solà Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), en virtut del nomenament fet pel Decret 272/2016, de 12 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7162, de 14 de juliol).
 

 

procedimentalment la col·laboració i es fixa que en les addendes que regiran els 
acords específics caldrà que hi consti com a mínim l’objecte concret de les mateixes, 

pció del programa de treball, l’especificació dels compromisos de cadascuna 
de les parts, la redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, la durada de 
l’acord específic i en el seu cas, les despeses que cobriran els costos de la 

Vista la proposta realitzada per la gerent i el cap de l’Àrea de gestió administrativa i 
econòmica de Dipsalut en data 5 de juliol de 2018, per la qual es proposa l’aprovació 
del conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’INEFC. 

D’acord amb aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector, 
d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent  

. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), que s’annexa al present acord, per tal d’establir un marc de 
col·laboració en matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi 
d’informació en l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública.

Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui signar aquest conveni marc i aprovar i formalitzar les a
posteriors que siguin necessàries per al desenvolupament de cadascun dels acord 
específics objecte d’aquesta col·laboració. 

Traslladar aquest acord a l’INEFC. 

Publicar el conveni i les addendes posteriors, un cop formalitzades, a l
electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de proce
les administracions públiques de Catalunya. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
CATALUNYA I DIPSALUT EN MATÈRIA DE FORMACIÓ, RECERCA, DESENVOLUPAMENT 
I INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA, L’ESPORT I LA 

Barcelona, a ___________________________ 

D’una part, el Sr. Jordi Solà Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), en virtut del nomenament fet pel Decret 272/2016, de 12 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7162, de 14 de juliol). 
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procedimentalment la col·laboració i es fixa que en les addendes que regiran els 
acords específics caldrà que hi consti com a mínim l’objecte concret de les mateixes, 

pció del programa de treball, l’especificació dels compromisos de cadascuna 
de les parts, la redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, la durada de 
l’acord específic i en el seu cas, les despeses que cobriran els costos de la 

Vista la proposta realitzada per la gerent i el cap de l’Àrea de gestió administrativa i 
econòmica de Dipsalut en data 5 de juliol de 2018, per la qual es proposa l’aprovació 

a proposta de la Presidència, el Consell Rector, 
d’acord amb les competències que li atribueixen els Estatuts de Dipsalut, aprova, per 

ó entre l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), que s’annexa al present acord, per tal d’establir un marc de 

nvolupament i intercanvi 
d’informació en l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública. 

Facultar al president de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui signar aquest conveni marc i aprovar i formalitzar les addendes 
posteriors que siguin necessàries per al desenvolupament de cadascun dels acord 

Publicar el conveni i les addendes posteriors, un cop formalitzades, a la seu 
electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
CATALUNYA I DIPSALUT EN MATÈRIA DE FORMACIÓ, RECERCA, DESENVOLUPAMENT 

FÍSICA, L’ESPORT I LA 

D’una part, el Sr. Jordi Solà Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), en virtut del nomenament fet pel Decret 272/2016, de 12 de juliol (Diari 



De l’altra part, el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, president de l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), actuant en nom i repr
institució, i assistit pel secretari de Dipsalut, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
 
INTERVENEN 
 
El primer, en nom i representació de l’INEFC, en virtut de les facultats que li confereix l’art. 
9.2.c) de la Llei de Catalunya 11/1984, de 5 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb CIF núm. Q
Barcelona (CP 08038), Avda. de l’Estadi, 12
 
El segon, en nom i representació de Dipsalut en
de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol de 2015
Consell Rector de 10 de juliol de 2018, amb CIF núm. Q
Girona, C/ Pic de Peguera
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEN 
 
Que l’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que té, entre les seves 
funcions, la formació, l’especialització i el 
esports, la investigació científica i la divulgació dels seus estudis. 
 
Que Dipsalut és un organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona que té, entre 
els seus fins socials, la realització 
salut pública, així com la recerca científica bàsica i la divulgació.
 
Ambdues entitats creuen convenient establir un marc de col.laboració entre sí en temes de 
formació, recerca i desenvolupamen
física, l’esport i la salut pública, i ho fan mitjançant aquest document, segons els següents
 
ACORDS 
 
Primer.-  Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’
matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de 
l’educació física, l’esport i la salut pública.
 
Segon.- Objectius específics i obligacions de les parts
 
Els objectius específics d’aquest conveni 
 

A. Possibilitar vies de col·laboració en aspectes de formació, actualització científica i 
metodològica en el desenvolupament de projectes. En aquest sentit es contemplen les 
possibilitats següents:

 
• Col·laboració i assessorament en projecte

relacionat amb l’esport i la salut.
 

• Col·laboració i assessorament en activitats de validació científica del resultat dels 
projectes de desenvolupament

 

 

De l’altra part, el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, president de l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), actuant en nom i repr

assistit pel secretari de Dipsalut, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 

El primer, en nom i representació de l’INEFC, en virtut de les facultats que li confereix l’art. 
9.2.c) de la Llei de Catalunya 11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme autònom 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb CIF núm. Q-0840010
Barcelona (CP 08038), Avda. de l’Estadi, 12-22, Anella Olímpica de Montjuïc.

El segon, en nom i representació de Dipsalut en virtut de la delegació efectuada per Resolució 
de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol de 2015
Consell Rector de 10 de juliol de 2018, amb CIF núm. Q-1700565-C i domicili a (CP 17003) 
Girona, C/ Pic de Peguera, 15. La Creueta. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i 

Que l’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que té, entre les seves 
funcions, la formació, l’especialització i el perfeccionament dels titulats en educació física i 
esports, la investigació científica i la divulgació dels seus estudis.  

Que Dipsalut és un organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona que té, entre 
els seus fins socials, la realització d'estudis i el desenvolupament de projectes en l’àmbit de la 
salut pública, així com la recerca científica bàsica i la divulgació. 

Ambdues entitats creuen convenient establir un marc de col.laboració entre sí en temes de 
formació, recerca i desenvolupament i intercanvi d’informació, relatius a l’àmbit de l’educació 
física, l’esport i la salut pública, i ho fan mitjançant aquest document, segons els següents

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’
matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de 
l’educació física, l’esport i la salut pública. 

Objectius específics i obligacions de les parts 

Els objectius específics d’aquest conveni són els següents: 

Possibilitar vies de col·laboració en aspectes de formació, actualització científica i 
metodològica en el desenvolupament de projectes. En aquest sentit es contemplen les 
possibilitats següents: 

Col·laboració i assessorament en projectes de desenvolupament de material 
relacionat amb l’esport i la salut. 

Col·laboració i assessorament en activitats de validació científica del resultat dels 
projectes de desenvolupament 
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De l’altra part, el senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, president de l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), actuant en nom i representació d’aquesta 

El primer, en nom i representació de l’INEFC, en virtut de les facultats que li confereix l’art. 
de març, de creació de l’organisme autònom 

0840010-C i domicili a 
22, Anella Olímpica de Montjuïc. 

la delegació efectuada per Resolució 
de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 15 de juliol de 2015 i l’acord del 

C i domicili a (CP 17003) 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i  

Que l’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que té, entre les seves 
perfeccionament dels titulats en educació física i 

Que Dipsalut és un organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona que té, entre 
d'estudis i el desenvolupament de projectes en l’àmbit de la 

Ambdues entitats creuen convenient establir un marc de col.laboració entre sí en temes de 
t i intercanvi d’informació, relatius a l’àmbit de l’educació 

física, l’esport i la salut pública, i ho fan mitjançant aquest document, segons els següents 

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’INEFC i Dipsalut en 
matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de 

Possibilitar vies de col·laboració en aspectes de formació, actualització científica i 
metodològica en el desenvolupament de projectes. En aquest sentit es contemplen les 

s de desenvolupament de material 

Col·laboració i assessorament en activitats de validació científica del resultat dels 



• Organització conjunta de cursos especialitzats en aquells temes que pu
d’interès mutu per a ambdues entitats. 

 
B. Impulsar i fomentar, de manera conjunta, la recerca científica en matèries específiques 

en l'àmbit de l'educació física, l'esport i la salut pública que es considerin d’interès per a 
les parts d’aquest conv

 
• Col.laboració amb els mitjans audiovisuals, publicacions i mitjans de recerca.
• Qualsevol de les dues parts d’aquest conveni podrà proposar la realització 

d’estudis i/o projectes de recerca que comportin la implicació o col.laboració de 
l’altra, sempre que aquesta estigui d’acord, i facilitarà la seva realització aportant 
els recursos materials i humans necessaris i adequats.

 
En cadascuna de les addendes que es formalitzin es concretaran les obligacions de cadascuna 
de les parts, indicant les consequencies de l’incompliment de les mateixes.
 
Tercer.- Acords específics de col.laboració
 
Aquest conveni es posarà en pràctica mitjançant l’establiment d’acords específics entre l’INEFC 
i Dipsalut a través de les addendes que s’annexaran a aquest 
signades pels representants d’ambdues entitats.
En el cas de Dipsalut la seva aprovació serà competència delegada del president de Dipsalut 
d’acord amb l’acord del Consell Rector de Dipsalut de data 10 de juliol de 2018.
 
Les addendes aprovades i formalitzades hauran de ser objecte de publicitat a la seu electrònica 
de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’arti
de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
Quart.- Contingut dels acords específics
 
Els acords específics que s’adjuntin com a addenda a aquest conveni, hauran d’incloure, amb 
detall, les següents qüestions: 
 

1. Definició de l’objecte que es persegueix.
2. Descripció del programa de treball, amb especificació del seu contingut i indicació del 

calendari i la forma de seguiment.
3. Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades en quan a:

a) La tasca o funció que farà cadascuna d’elles.
b) L’aportació de recursos materials i humans de cada una d’elles.
c) En el cas d’estudis i treballs d

4. Redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, que es lliurarà, per duplicat, a la 
Comissió de seguiment d’aquest conveni.

5. En cas que de l’acord se’n derivi algun compromís econòmic, s’indicarà de
desglossada totes les despeses directes i indirectes i la memòria econòmica on es 
justifiquin la manca de lucre i la cobertura dels costos afectats. Així mateix, cada 
addenda concretarà l’aplicació pressupostària i l’import corresponent a l’objecte 
cada acord. 

6. Durada de l’acord específic que podrà superar la vigència del conveni marc en cas que 
aquest s’extingeixi, sempre i quan es formalitzi l’acord abans de la seva resolució o 
extinció. 

 
Cinquè.- Aportacions 
 

 

Organització conjunta de cursos especialitzats en aquells temes que pu
d’interès mutu per a ambdues entitats.  

Impulsar i fomentar, de manera conjunta, la recerca científica en matèries específiques 
en l'àmbit de l'educació física, l'esport i la salut pública que es considerin d’interès per a 
les parts d’aquest conveni, en concret: 

Col.laboració amb els mitjans audiovisuals, publicacions i mitjans de recerca.
Qualsevol de les dues parts d’aquest conveni podrà proposar la realització 
d’estudis i/o projectes de recerca que comportin la implicació o col.laboració de 
altra, sempre que aquesta estigui d’acord, i facilitarà la seva realització aportant 

els recursos materials i humans necessaris i adequats. 

En cadascuna de les addendes que es formalitzin es concretaran les obligacions de cadascuna 
les consequencies de l’incompliment de les mateixes.

Acords específics de col.laboració 

Aquest conveni es posarà en pràctica mitjançant l’establiment d’acords específics entre l’INEFC 
i Dipsalut a través de les addendes que s’annexaran a aquest conveni, les quals seran 
signades pels representants d’ambdues entitats. 
En el cas de Dipsalut la seva aprovació serà competència delegada del president de Dipsalut 
d’acord amb l’acord del Consell Rector de Dipsalut de data 10 de juliol de 2018.

des aprovades i formalitzades hauran de ser objecte de publicitat a la seu electrònica 
de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contingut dels acords específics 

Els acords específics que s’adjuntin com a addenda a aquest conveni, hauran d’incloure, amb 
detall, les següents qüestions:  

Definició de l’objecte que es persegueix. 
Descripció del programa de treball, amb especificació del seu contingut i indicació del 
calendari i la forma de seguiment. 
Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades en quan a:

La tasca o funció que farà cadascuna d’elles. 
L’aportació de recursos materials i humans de cada una d’elles.
En el cas d’estudis i treballs de recerca, les condicions de publicació i difusió.

Redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, que es lliurarà, per duplicat, a la 
Comissió de seguiment d’aquest conveni. 
En cas que de l’acord se’n derivi algun compromís econòmic, s’indicarà de
desglossada totes les despeses directes i indirectes i la memòria econòmica on es 
justifiquin la manca de lucre i la cobertura dels costos afectats. Així mateix, cada 
addenda concretarà l’aplicació pressupostària i l’import corresponent a l’objecte 

Durada de l’acord específic que podrà superar la vigència del conveni marc en cas que 
aquest s’extingeixi, sempre i quan es formalitzi l’acord abans de la seva resolució o 
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Organització conjunta de cursos especialitzats en aquells temes que puguin ser 

Impulsar i fomentar, de manera conjunta, la recerca científica en matèries específiques 
en l'àmbit de l'educació física, l'esport i la salut pública que es considerin d’interès per a 

Col.laboració amb els mitjans audiovisuals, publicacions i mitjans de recerca. 
Qualsevol de les dues parts d’aquest conveni podrà proposar la realització 
d’estudis i/o projectes de recerca que comportin la implicació o col.laboració de 
altra, sempre que aquesta estigui d’acord, i facilitarà la seva realització aportant 

En cadascuna de les addendes que es formalitzin es concretaran les obligacions de cadascuna 
les consequencies de l’incompliment de les mateixes. 

Aquest conveni es posarà en pràctica mitjançant l’establiment d’acords específics entre l’INEFC 
conveni, les quals seran 

En el cas de Dipsalut la seva aprovació serà competència delegada del president de Dipsalut 
d’acord amb l’acord del Consell Rector de Dipsalut de data 10 de juliol de 2018. 

des aprovades i formalitzades hauran de ser objecte de publicitat a la seu electrònica 
de Dipsalut, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 

cle 110 de la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Els acords específics que s’adjuntin com a addenda a aquest conveni, hauran d’incloure, amb 

Descripció del programa de treball, amb especificació del seu contingut i indicació del 

Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades en quan a: 

L’aportació de recursos materials i humans de cada una d’elles. 
e recerca, les condicions de publicació i difusió. 

Redacció d’un informe sobre les activitats realitzades, que es lliurarà, per duplicat, a la 

En cas que de l’acord se’n derivi algun compromís econòmic, s’indicarà de forma 
desglossada totes les despeses directes i indirectes i la memòria econòmica on es 
justifiquin la manca de lucre i la cobertura dels costos afectats. Així mateix, cada 
addenda concretarà l’aplicació pressupostària i l’import corresponent a l’objecte de 

Durada de l’acord específic que podrà superar la vigència del conveni marc en cas que 
aquest s’extingeixi, sempre i quan es formalitzi l’acord abans de la seva resolució o 



Qualsevol obligació de caràcter econ
materials i humans necesaris per a la realització d’aquest conveni serà assumida per les parts 
si existeix pacte previ i exprés manifestat en el corresponent acord específic que s’adjuntarà, 
com a addenda a aquest conveni.
 
En qualsevol cas, les obligacions econòmiques s’establiran sempre sense que hi hagi cap 
mena de lucre per cap de les parts amb l’únic objectiu de cobrir els costos efectius dels 
recursos dedicats. 
 
Sisè.- Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada de 3 anys. No 
obstant això, les parts podran acordar, de manera expressa, la pròrroga del conveni per 
períodes d’un any, fins a un periode total màxim de 6 anys des de la formalització.
 
Setè.- Seguiment del conveni
 
Per al desenvolupament i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària 
formada pels membres següents:
 

− El director de l’INEFC i/o un delegat
− El president de Dipsalut i/o un delegat

 
Aquesta comissió mantindrà els contactes que consideri necessaris amb l’objecte d’establir el 
programa d’acords i activitats conjuntes, analitzar les activitats realitzades i redactar una 
memòria que serà sotmesa a les entitats signants.
 
Per al seguiment dels acords específics als que fa referència el pacte tercer d’aquest conveni, 
es constituiran les comissions oportunes, els membres de les quals seran els de la comissió de 
seguiment del conveni i els responsables dels acords específics.
 
Vuitè. Normativa de protecció de dades
 
Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 
activitats a les quals es comprometen i, 
per tercers de forma no autoritzada. 
 
Novè. Difusió  
 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que faci qualsevol de les parts relatius 
a l’objecte d’aquest conveni i a les posterior
col·laboració d’ambdues parts.
 
Igualment, les dues parts posaran en coneixement de l’altra la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari relativa a l’objecte d’aquest conveni per tal que l’al
possibilitat de ser-hi present.
 
Desè.- Modificació 
El conveni requerirà l’acord unanime dels firmants per tal de modificar aquest conveni.
 
Onzè.- Resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni:

• El mutu acord de les parts, 

 

Qualsevol obligació de caràcter econòmic que pugui derivar-se de l’aportació dels recursos 
materials i humans necesaris per a la realització d’aquest conveni serà assumida per les parts 
si existeix pacte previ i exprés manifestat en el corresponent acord específic que s’adjuntarà, 

nda a aquest conveni. 

En qualsevol cas, les obligacions econòmiques s’establiran sempre sense que hi hagi cap 
mena de lucre per cap de les parts amb l’únic objectiu de cobrir els costos efectius dels 

en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada de 3 anys. No 
obstant això, les parts podran acordar, de manera expressa, la pròrroga del conveni per 
períodes d’un any, fins a un periode total màxim de 6 anys des de la formalització.

Seguiment del conveni 

Per al desenvolupament i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària 
formada pels membres següents: 

El director de l’INEFC i/o un delegat-da del mateix-a. 
El president de Dipsalut i/o un delegat-da del mateix.  

Aquesta comissió mantindrà els contactes que consideri necessaris amb l’objecte d’establir el 
programa d’acords i activitats conjuntes, analitzar les activitats realitzades i redactar una 
memòria que serà sotmesa a les entitats signants. 

nt dels acords específics als que fa referència el pacte tercer d’aquest conveni, 
es constituiran les comissions oportunes, els membres de les quals seran els de la comissió de 
seguiment del conveni i els responsables dels acords específics. 

Normativa de protecció de dades 

Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 
activitats a les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals 
per tercers de forma no autoritzada.  

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que faci qualsevol de les parts relatius 
a l’objecte d’aquest conveni i a les posteriors addendes que es formalitzin, es farà constar la 
col·laboració d’ambdues parts. 

Igualment, les dues parts posaran en coneixement de l’altra la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari relativa a l’objecte d’aquest conveni per tal que l’al

hi present. 

El conveni requerirà l’acord unanime dels firmants per tal de modificar aquest conveni.

Són causes de resolució d’aquest conveni: 
El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
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se de l’aportació dels recursos 
materials i humans necesaris per a la realització d’aquest conveni serà assumida per les parts 
si existeix pacte previ i exprés manifestat en el corresponent acord específic que s’adjuntarà, 

En qualsevol cas, les obligacions econòmiques s’establiran sempre sense que hi hagi cap 
mena de lucre per cap de les parts amb l’únic objectiu de cobrir els costos efectius dels 

en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada de 3 anys. No 
obstant això, les parts podran acordar, de manera expressa, la pròrroga del conveni per 
períodes d’un any, fins a un periode total màxim de 6 anys des de la formalització.  

Per al desenvolupament i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària 

Aquesta comissió mantindrà els contactes que consideri necessaris amb l’objecte d’establir el 
programa d’acords i activitats conjuntes, analitzar les activitats realitzades i redactar una 

nt dels acords específics als que fa referència el pacte tercer d’aquest conveni, 
es constituiran les comissions oportunes, els membres de les quals seran els de la comissió de 

Els signants d’aquest conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les 

especialment, de la utilització de les dades personals 

En tot acte de publicitat, informació o difusió en general que faci qualsevol de les parts relatius 
s addendes que es formalitzin, es farà constar la 

Igualment, les dues parts posaran en coneixement de l’altra la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari relativa a l’objecte d’aquest conveni per tal que l’altra pugui valorar la 

El conveni requerirà l’acord unanime dels firmants per tal de modificar aquest conveni. 



• La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos 
d’antelació. 

• Incompliment de qualsevol de les parts.
 
La decisió resolutòria no afectarà la durada dels acords específics, els quals continuaran 
vigents segons les dates establertes en concret per a ells en el document en que s’hagin 
formalitzat. 
 
Dotzè. Naturalesa jurídica
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa les parts es sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa per
s’hagin pogut resoldre mitjançant la mediació i l’arbitratge. 
 
El conveni haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al web del 
Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 
I, en prova de conformitat, ambdues p
data indicades a l'inici d’aquest document.
 
Jordi Solà Grancha 
Director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
 
Josep Maria Corominas i Barnadas
President de Dipsalut 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari de Dipsalut 
 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

 
12. Precs i preguntes 
 
El vocal senyor Lluc Salellas planteja la possibilitat que Dipsalut doni suport a la lluita 
contra la ludopatia i, dins el 
 
El president valora positivament la proposta i constesta que s’estudiarà, atès és un 
concepte que es podria encabir dins el projecte “Sigues Tu”.

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas

 

La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos 

Incompliment de qualsevol de les parts. 

La decisió resolutòria no afectarà la durada dels acords específics, els quals continuaran 
s segons les dates establertes en concret per a ells en el document en que s’hagin 

Naturalesa jurídica 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa les parts es sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució de les qüestions litigioses que no 
s’hagin pogut resoldre mitjançant la mediació i l’arbitratge.  

El conveni haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en la localitat i 
data indicades a l'inici d’aquest document. 

Director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 

Josep Maria Corominas i Barnadas 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

 

yor Lluc Salellas planteja la possibilitat que Dipsalut doni suport a la lluita 
contra la ludopatia i, dins el seu àmbit, realitzi actuacions de suport i prevenció.

El president valora positivament la proposta i constesta que s’estudiarà, atès és un 
concepte que es podria encabir dins el projecte “Sigues Tu”.   

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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La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos 

La decisió resolutòria no afectarà la durada dels acords específics, els quals continuaran 
s segons les dates establertes en concret per a ells en el document en que s’hagin 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa les parts es sotmeten a la 
a la resolució de les qüestions litigioses que no 

El conveni haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari Oficial de 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i 

arts signen aquest conveni, per duplicat, en la localitat i 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

yor Lluc Salellas planteja la possibilitat que Dipsalut doni suport a la lluita 
seu àmbit, realitzi actuacions de suport i prevenció. 

El president valora positivament la proposta i constesta que s’estudiarà, atès és un 

Batllori i Nouvilas 


