
 
 
 
 
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/2466/A011201 
 
 
Acta de la reunió extraordinària i urgent del Consell Rector de Dipsalut de l’1 de 
juliol de 2019 
 
Núm. sessió: 2019/07 
Caràcter: Extraordinària amb caràcter urgent 
Data: 1 de juliol de 2019 
Horari: De les 12:10 a les 12:20 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer: 
Josep Fermí Santamaria i Molero 
 

• Vicepresident segon: 
Lluís Sais i Puigdemont 
 

• Vocals: 
Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Pere Maluquer i Ferrer 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Salgas i Padrosa 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut. 
 
Han excusat la seva absència els senyors Albert Gómez i Casas, Albert Piñeira i 
Brosel i Lluc Salellas i Vilar, vocals, les senyores Sílvia Oliveras i Casadellà, gerent, i 
M. Teresa Villar i Roda, tresorera. 
 
 



 
 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària.  
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2018/2342/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes (Pt10) per a l’any 2019 
 

5. Expedient 2019/744/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions de cooperació internacional al desenvolupament per a l’any 2019 
 

6. Expedient 2019/745/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments, ens supramunicipals i els seus ens dependents i 
entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i comunitat per al període 2019-2020 
 

7. Expedient 2018/1753/X020301 – Proposta de pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a l'execució de programes de salut 
pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària. 
 
Atès que no ha estat possible convocar la sessió amb l’antelació legalment exigida, 
s’aprova, per unanimitat, el caràcter urgent de la reunió. 

 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

185 16/04/2019 Règim intern 2019/0328 
Modificar íntegrament el text del Decret d’aprovació de la llista d'admissions i exclusions del procediment 
de provisió del lloc de treball "Tècnic IGQI" - Plantilla Dipsalut 2019”, de 29 de març de 2019. 

186 16/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1030 Concedir les ajudes socials per a estudis del personal al servei de Dipsalut i aprovar-ne els imports. 

187 16/04/2019 Contractació 2019/1169 

Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per al desenvolupament del programa PT07 “suport a la 
gestió de la salubritat de les platges” del catàleg de serveis de Dipsalut, a la mercantil Centre d’estudis 
de la construcció i anàlisi de materials, SLU (CECAM SLU), amb CIF B-17612607 per import de 
60.282,53 €, IVA no inclòs, més un import de 12.659,33 € en concepte d’IVA, que fan un total de 
72.941,86 €, d’acord amb la periodificació prevista. 

188 16/04/2019 Contractació 2019/1170 

Aprovar la pròrroga del contracte del servei per al desenvolupament del programa PT06 “suport a la 
gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic” del catàleg de serveis de Dipsalut, a la mercantil Centre 
d’estudis de la construcció i anàlisi de materials, SLU (CECAM SLU), amb CIF B-17612607 per un import 
màxim de 67.628,08 € més 14.201,90 €, en concepte d’IVA, fent un total de 81.829,98 € d’acord amb la 
periodificació prevista. 

189 16/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1262 

Aprovar les bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a l’accés en 
propietat a 1 plaça de tècnic/a de comunicació i difusió i a 11 places de tècnics de salut pública, totes 
elles vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) per a l'any 2019. 

190 16/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1395 

Autoritzar el senyor Lluís Moutinho i Sánchez, funcionari interí de Dipsalut, perquè pugui compatibilitzar 
les funcions que realitza a l'Organisme amb una segona activitat laboral en el sector privat per compte 
aliè, corresponent al sector de l'ensenyament com a formador d'alumnes de primària i secundària. 

191 17/04/2019 Subvencions 2019/1207 
Aprovar la convocatòria de les subvencions per a les accions destinades a l'acollida i inclusió social 
d'infants i joves que han emigrat sols, per a l’any 2019, amb plena submissió a les bases. 

192 17/04/2019 Contractació 2019/1397 

Adjudicar a Julia Mateo Gambarte, amb NIF/CIF ***0112**, el contracte menor de Servei d’anàlisi i 
adaptació transcultural del material per a famílies “Com parlar als infants”, per un import de màxim de 
2.400,00 €, IVA no inclòs, més un import de 504,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen 2.904,00 €, 
d’acord amb el seu pressupost. 

193 17/04/2019 Contractació 2019/1454 
Adjudicar a FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA SOCIAL, amb NIF/CIF G17148693, el 
contracte menor de Servei d’anàlisi i adaptació transcultural del material per a famílies "Programa-Guia", 
per un import màxim de 1.480,90 €, exempt d’IVA, d acord amb el seu pressupost. 

194 23/04/2019 Contractació 2018/2275 

Modificar els imports i les anualitats de la part dispositiva tercera del Decret del president de Dipsalut, de 
data 21 desembre de 2018, pel qual s’autoritza la despesa plurianual relativa a l’adhesió de Dipsalut al al 
futur contracte del servei d’agència de viatges de la Diputació de Girona i el seu grup institucional, per un 
termini de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys addicionals. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

195 23/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0632 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el primer trimestre de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual de l’empleada Cristina Esparraguera i Cla (DNI ***3118**), per import de 411.03 
€, corresponent a 20 hores i 30 minuts en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

196 23/04/2019 Subvencions 2019/0774 
Concedir a l’Ajuntament d’Hostalric, amb NIF P1708900D, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut,per sistema de cloració al 
dipòsit de reg del camp de futbol per import de 9.575,46 €. 

197 23/04/2019 Subvencions 2019/1096 
Concedir a l’Ajuntament de Vilobí d'Onyar, amb NIF P1724800F, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals 
al Pavelló de Vilobí per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la per import de 5.276,37 €. 

198 23/04/2019 Subvencions 2019/1190 

Concedir a l’Ajuntament de Salt, amb NIF P1716400E, la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals de la instal·lació 
d'ACFS al pavelló municipal, al camp de futbol El Pla i l'escola Deveses per a complir amb la normativa 
actual de legionel·la per import de 6.676,35 €. 

199 23/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1542 

Nomenar, amb caràcter de funcionària interina per vacant, de manera excepcional i per necessitat urgent 
i inajornable, la senyora Laura Tejada i Recuero (DNI ***2699**), d’acord amb al que disposa el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, perquè presti els seus serveis com a tècnica d’acció social i benestar (grup A2), adscrita al 
Servei de Govern i Relacions Institucionals, amb efectes a partir del 13 de maig de 2019 i fins a la 
provisió definitiva de la plaça i/o del lloc de treball de manera reglamentària. 

200 24/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0806 

Aprovar les llistes d’admissions en els procediments selectius convocats per a l’accés en propietat a 5 
places d’auxiliars administratius/ives de l’escala d’administració general, 1 plaça d’administratiu/iva de 
l’escala d’administració general i 1 plaça de subaltern/a de l’escala d’administració general, totes elles 
vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) per a l'any 2019. 

201 24/04/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1262 

Esmenar les bases reguladores dels procediments selectius en el marc del procés d’estabilització 
d’ocupació temporal, mitjançant concurs-oposició, per a l’accés en propietat a 1 plaça de tècnic/a de 
comunicació i difusió, 5 places de tècnics de salut pública (especialitat en promoció de la salut i benestar) 
i 6 places de tècnics de salut pública (especialitat en salut ambiental), totes elles vacants en la plantilla 
de personal funcionari de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) per a l'any 2019, aprovades per Decret de la Presidència de 5 de març de 2019. 

202 26/04/2019 Contractació 2019/1595 

Adjudicar a Josep Matas Balaguer, amb NIF ***8558**, el contracte menor del servei d’assessorament 
legal en matèria de transparència i protecció de dades, per un import màxim de 3.000,00 €, IVA no 
inclòs, més un import de 630,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 3.630,00 €, d'acord amb el seu 
pressupost. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

203 03/05/2019 Contractació 2019/1515 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 2/2019, d’incorporació de romanents de crèdit del 
pressupost de l’exercici 2018, per un import total d’1.055.194,77 €, que es finançarà amb 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 

204 03/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1563 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de març de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual de l’empleada Anna Janoher Deulofeu (DNI ***3605**), per un import de 80,20 €, 
corresponent a 4 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

205 03/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1566 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de març de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual de l’empleada Anna Loste Romero (DNI ***6337**), per un import de 60,15 €, 
corresponent a 3 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

206 07/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0013 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant els mesos de febrer i març de 2019, fora 
de la jornada laboral habitual de l’empleada Gemma Feliu i Turon (DNI ***0353**), per un import de 
185,57 €, corresponent a 11 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup C1). 

207 09/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0327 

Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Tècnic/a de gestió (Àmbit funcional de gestió 
administrativa i RH”, adscrit als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, designant el senyor Antoni 
Fernàndez i Garcia (DNI ***4853**), per tal de proveir definitivament, per procediment de concurs 
específic, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 10 de maig de 2019, a l’empara d’allò que 
preveuen les bases específiques de la convocatòria. 

208 09/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0328 

Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Cap de Servei d’Informació per ala Gestió, la 
Qualitat i la Innovació, designant el senyor David Ferrando i Juanals (DNI ***2043**), per tal de proveir 
definitivament, per procediment de concurs específic, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 10 de 
maig de 2019, a l’empara d’allò que preveuen les bases específiques de la convocatòria. 

209 09/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0329 

Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Cap de servei de Promoció de la Salut, 
Benestar i Atenció a les Persones, designant el senyor Pau Batlle i Amat (DNI ***2689**), per tal de 
proveir definitivament, per procediment de concurs específic, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del 
dia 10 de maig de 2019, a l’empara d’allò que preveuen les bases específiques de la convocatòria. 

210 09/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0330 

Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Cap de Salut Ambiental, designant el senyor 
Xavier Del Acebo i Peña (DNI ***1547**), per tal de proveir definitivament, per procediment de concurs 
específic, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 10 de maig de 2019, a l’empara d’allò que 
preveuen les bases específiques de la convocatòria. 

211 09/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0331 

Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Responsable adjunt/a de salut ambiental, 
designant a la senyora Pilar Castro i Sot (DNI ***1626**), per tal de proveir definitivament, per 
procediment de concurs específic, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 10 de maig de 2019, a 
l’empara d’allò que preveuen les bases específiques de la convocatòria. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

212 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1265 

Aprovar un pagament a justificar de 149,10 € a favor de l’habilitat Xavier del Acebo Peña, NIF ***1547** 
per fer front a la despesa d’inscripció al congrés “Gran Canaria 2019. III Congreso internacional de 
seguridad, emergencias y socorrismo”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.3110.16200 “Formació i 
perfeccionament personal”, qui haurà de justificar el pagament realitzat dins els terminis reglamentaris i 
d’acord amb l’establert en la base 40 de les Bases d'Execució del Pressupost. 

213 10/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1490 

Aprovar les bases reguladores del concurs de mèrits de provisió del lloc de treball vacant anomenat 
“Coordinador/a tècnic/a de sistemes d’informació”, adscrit al Servei d’Informació per a la Gestió i la 
Qualitat, la Innovació, convocat entre personal de l’Organisme amb nomenament o contracte en vigor i 
que ocupi plaça o lloc de treball corrresponent al grup de classificació A2. 

214 10/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1751 

Nomenar, amb caràcter de funcionària interina per vacant, de manera excepcional i per necessitat urgent 
i inajornable, la senyora Elisabet Esteva de Anzizu (DNI ***1639**), d’acord amb al que disposa el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, perquè presti els seus serveis com a tècnica d’acció social i benestar (grup A2), adscrita al 
Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones, amb efectes a partir de l’1 de juny de 
2019 i fins a la provisió definitiva de la plaça i/o del lloc de treball de manera reglamentària. 

215 10/05/2019 Contractació 2019/1759 
Convalidar la despesa del lloguer de l’espai de 200,00 m2 del mes de febrer i març per un import total de 
2.367,98 €, IVA inclòs, d’acord amb les factures emeses per TOT HI CAP, SL amb NIF B17936790. 

216 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1761 
Aprovar la reposició de fons per import de 82,35 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions 
derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

217 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1772 
Aprovar la reposició de fons per import de 81,92 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions 
derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

218 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1774 
Aprovar la reposició de fons per import de 228,00 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

219 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1775 
Aprovar la reposició de fons per import de 536,82 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

220 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1776 
Aprovar la reposició de fons per import de 36,00 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions 
derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

221 10/05/2019 Gestió econòmica 2019/1780 

Aprovar un pagament a justificar de 820,00 euros a favor de l’habilitat Xavier del Acebo Peña, NIF 
***1547** per fer front a la despesa d’inscripció al congrés, pròpia i de les dos tècniques de protecció de 
la salut, al congrés de salut ambiental que se celebra a València del 22 al 24 de maig, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1.3110.16200 “Formació i perfeccionament personal”, qui haurà de justificar el 
pagament realitzat dins els terminis reglamentaris i d’acord amb l’establert en la base 40 de les Bases 
d'Execució del Pressupost. 

222 14/05/2019 Contractació 2018/2256 

Iniciar l’expedient de contractació del servei d’auxiliar de control de Dipsalut, d’acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats i aprovar l’expedient de contractació mitjançant un procediment obert 
simplificat abreujat en els termes recollits a l’article 116.1 de la LCSP i en compliment d’allò ordenat a 
l’article 28 del mateix cos legal. 

223 14/05/2019 Subvencions 2019/1098 

Concedir a l’Ajuntament de Molló, amb NIF P1711400J,la subvenció pel finançament de l’assessorament 
i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar autoanalitzador i telecontrol 
per al dipòsit de la ZS Espinavell per controlar el nivell de desinfectant residual a l'aigua potable per 
import de 6.693,45 €. 

224 17/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0806 

Aprovar les llistes definitives d’admissions en els procediments selectius convocats per a l’accés en 
propietat a 5 places d’auxiliars administratius/ives de l’escala d’administració general, 1 plaça 
d’administratiu/iva de l’escala d’administració general i 1 plaça de subaltern/a de l’escala d’administració 
general, totes elles vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l'any 2019. 

225 22/05/2019 Contractació 2019/1018 
Rectificar l’error material detectat en la part dispositiva segona del Decret del president de Dipsalut, de 
data 29 de març de 2019, pel qual es convalida la despesa del lloguer de l’espai de 200,00 m2 del mes 
de gener, per un import total de 1.183,99 €, IVA inclòs, emesa per TOT HI CAP, SL amb NIF B17936790. 

226 23/05/2019 Contractació 2018/1110 
Iniciar l’expedient de licitació per la contractació de l’interpretació teatral, vinculada al programa Sigues 
Tu, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal i incorporar a l’expedient tota 
la documentació preparatòria del contracte. 

227 23/05/2019 Contractació 2018/2362 

Iniciar l’expedient de contractació dels serveis d’impressions i disseny gràfic, d’acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats i aprovar l’expedient de contractació dels serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’esmentat servei, mitjançant procediment obert, i en els termes de l’article 116.1 de 
la LCSP i en compliment d’allò ordenat a l’article 28 del mateix cos legal. 

228 23/05/2019 Contractació 2019/0877 
Iniciar l’expedient de licitació del subministrament d’un programa informàtic per a la gestió dels cursos de 
formació de Dipsalut, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal i incorporar 
a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte. 

229 23/05/2019 Contractació 2019/1035 
Iniciar l’expedient de contractació del patrocini de les activitats de Vies Braves Swimming, d’acord amb 
l’article 168 de la LCSP i incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

230 23/05/2019 Contractació 2019/1208 

Iniciar l’expedient de licitació del subministrament de materials pedagògics per als centres educatius 
participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” (pm08), del catàleg de serveis de 
Dipsalut,, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal i incorporar a 
l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte. 

231 23/05/2019 Contractació 2019/1213 

Iniciar l’expedient de licitació dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (pt01 i 
pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió 
de legionel·losi, del catàleg de serveis de Dipsalut, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del 
mateix cos legal i iIncorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte. 

232 23/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1253 

Desestimar la sol·licitud de devolució de l’import de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a 
places convocades per Dipsalut feta pel senyor Eloi Yruela i Hidalgo (DNI ***5747**), atès que 
l’interessat presenta sol·licitud d’admissió en el procediment selectiu en data 27 de març de 2019, la qual 
cosa constitueix el fet imposable de la taxa i és el moment en què neix l’obligació de contribuir, i no ha 
estat, d’acord amb el Decret de 24 d’abril de 2019, exclòs de la convocatòria. 

233 23/05/2019 Contractació 2019/1367 
Iniciar l’expedient de licitació del servei de formació online dels docents participants al programa Sigues 
Tu (Pm08) de Dipsalut,, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal i 
incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte. 

234 23/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1611 Aprovar l’import de 30,00 € de l’ajuda social de salut a la senyora Méndez Carrasco, Sònia (***3469**). 

235 23/05/2019 Gestió econòmica 2019/1773 
Aprovar la reposició de fons per import de 604,26 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

236 23/05/2019 
Gestió documental i 

arxiu 
2019/1961 

Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la sol·licitud d’alta de la targeta T-CAT a 
nom de la senyora Laura Tejada i Recuero (DNI ***2699**), tècnica de d’acció social i benestar. 

237 24/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0011 

Deixar sense efecte entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2019 els Decrets de la Presidència pels 
quals s’estableixen la jornada ordinària setmanal de 37 hores i 30 minuts del personal de l’Organisme i la 
distribució horària d’aquesta jornada laboral i establir que la jornada d’estiu del personal entre l’1 de juny i 
el 30 de setembre de 2019 serà de 35 hores en còmput setmanal de dilluns a divendres. 

238 24/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0732 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de maig de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual, de l’empleat Xavier Sarsanedas i Trias (DNI ***7010**), per un import de 40,10 
€, corresponent a 2 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

239 24/05/2019 Subvencions 2019/0790 

Concedir a la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, una subvenció exclosa de concurrència 
pública nominativa per al Suport a les activitats organitzades per la Càtedra de Promoció de la salut, per 
import de 145.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, 
general de subvencions. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

240 24/05/2019 Subvencions 2019/0791 

Concedir a l’Ajuntament d’Ordis, amb NIF P1712200C, la subvenció pel finançament de l’assessorament 
i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut,per instalar un sistema de telegestió i 
autoanalitzador a la ZS ordis per controlar el nivell de desinfectant residual a l'aigua per import de 
17.685,38 €. 

241 24/05/2019 Subvencions 2019/1095 
Concedir a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià, amb NIF P1721100D, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut,per instal.lació d'un 
sistema automàtic de cloració per el dipòsit de Torroella de Fluvià per import de 8.233,93 €. 

242 24/05/2019 Subvencions 2019/1097 

Concedir a l’ Ajuntament de Garrigàs, amb NIF P1708100A, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar un 
autoanalitzador al dipòsit de Vilajoan de la ZS de Garrigàs per controlar el nivell de desinfectant residual 
a l'aigua, per import de 8.897,53 €. 

243 24/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1107 

Desestimar la sol·licitud de devolució de l’import de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a 
places convocades per Dipsalut feta pel senyor Francesc Mas Marsó (DNI ***4912**), atès que 
l’interessat va presentar sol·licitud d’admissió en el procediment selectiu en data 14 de març de 2019, la 
qual cosa constitueix el fet imposable de la taxa i és el moment en què neix l’obligació de contribuir, i no 
va ser, d’acord amb el Decret de 24 d’abril de 2019, exclòs de la convocatòria. 

244 24/05/2019 Subvencions 2019/1418 

Concedir a l’Ajuntament de Palamós, amb NIF P1712500F, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per la segona fase de 
l'adequació de la instal·lació d'aigua freda i calenta sanitària del pavelló municipal per acondicionar-lo a 
la normativa de la legionel·la per import de 9.431,20 €. 

245 24/05/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d'Organització 

2019/1510 

Aprovar el protocol de col·laboració amb el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a 
establir les bases de col·laboració en els àmbits de la Intervenció en situacions d’emergència, suport 
emocional Inter equips, suport mutu davant situacions d'alt impacte per algun dels dos equips i formació i 
intercanvi en la metodologia d’intervenció psicològica en crisi i emergències. 

246 24/05/2019 Subvencions 2019/1516 

Concedir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G,la subvenció pel 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per 
reformes estructurals al pavelló municipal per tal de reduir el risc de proliferació de legionel·losi per 
import de 17.529,19 €. 

247 24/05/2019 Contractació 2019/1788 
Adjudicar a UNIVERSITAT DE GIRONA, amb NIF/CIF Q6750002E, el contracte menor de servei de 
formació del primer semestre de 2019, per un import màxim de 6.039,00 €, IVA exempt, d'acord amb el 
seu pressupost número 2019/1788, de data 26 d’abril de 2019. 

248 28/05/2019 Subvencions 2019/0630 
Decret sobre la distribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions per finançar les 
despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social de la 
demarcació de Girona, per a l’any 2019. 



 
 
 
 
 

Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

249 29/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0011 

Establir la jornada d’estiu, entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2019, del personal de l’Organisme que 
gaudeix del dret de reducció de jornada establert per la normativa en matèria de funció pública i de 
relacions laborals. 

250 30/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1059 

Deixar sense efecte el Decret de la Presidència de 20 de març de 2019 pel qual es reconeix el dret de 
reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants al senyor Pau Batlle i Amat (DNI ***2689**), 
funcionari de carrera de Dipsalut, en un vuitè del total de la jornada amb la corresponent reducció 
proporcional del seu sou, d’acord amb el que estableixen l’article 48.h) del Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i l’article 
24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

251 31/05/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2068 Aprovar l’import de 128,00 € de l’ajuda social de salut a la senyora Horas Arias, Paz (DNI ***1202**). 

252 04/06/2019 Contractació 2018/2317 
Decret de classificació i de requeriment a l’empresa Spora Sinergies, SCCL, amb NIF F63912240, de la 
documentació prèvia a l’adjudicació del servei d’assessorament en el disseny de polítiques, programes i 
processos d’avaluació de l’Àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones. 

253 04/06/2019 Subvencions 2019/0814 

Concedir a l'Associació de Pallassos XaropClown (NIF G17882564) una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupsot per les despeses del projecte 
Somriures d'Hospital, per un import de 28.000,00 €, de conformitat amb l'article 22.2a de la Llei 3/2003. 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

254 04/06/2019 Contractació 2019/1764 

Adjudicar a Gràfiques Montseny, amb NIF B17281023, el contracte menor del Servei d’impressions de 
tríptics i publicacions de materials per al Servei Local de Teleassistència, per un import de màxim de 
1.022,00 €, IVA no inclòs, més un import de 21,46 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 1.236,62 €, IVA 
inclòs, d'acord amb el seu pressupost. 

255 06/06/2019 Contractació 2019/1113 
Convalidar la despesa de la factura de subministrament d’una cafetera i un microones, per un import total 
de 208,00 €, IVA inclòs, emesa per El Corte Inglés, SA amb NIF A28017895. 

256 06/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1262 

Aprovar les llistes d’admissions en els procediments selectius convocats per a l’accés en propietat a 1 
plaça de tècnic/a de comunicació i difusió, 5 places de tècnics de salut pública (especialitat en promoció 
de la salut i benestar) i 6 places de tècnics de salut pública (especialitat en salut ambiental), totes elles 
de l’escala d’administració especial, vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Organisme i 
incloses en l’Oferta pública d’ocupació de Dipsalut corresponent a 2019. 

257 07/06/2019 Contractació 2018/2247 

Adjudicar el contracte d’arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern a l’empresa Tot hi Cap, SL, 
amb NIF B17936790, per un import de 17.752,00 €, IVA no inclòs, que sumant 3.727,92 euros en 
concepte d’IVA, fa un total de 21.479,92 €, IVA inclòs, per un termini d’execució de dos anys i amb 
efectes des de la data de signatura de la notificació de l’adjudicació. 
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258 07/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/0637 

Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el primer trimestre de 2019, fora de la 
jornada laboral habitual, de l’empleada Marta Vallmajó i Garcia (DNI ***2632**), per un import de 571.43 
€, corresponent a 28 hores i 30 minuts en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

259 07/06/2019 Tresoreria 2019/1204 

Aprovar un canvi de denominació de la bestreta de caixa fixa denominada “BCF DESPESES 
ADMINISTRATIVES” per “BCF DESPESES CORRENTS”, incorporar les aplicacions pressupostàries – o 
les que siguin equivalents en pressupostos successius i aprovar l’increment de l’import de la provisió de 
fons de la bestreta, de manera que l’import de la bestreta serà de 5.000,00 euros. 

260 07/06/2019 Contractació 2019/2349 
Convalidar la despesa de factures de lloguer de l’espai de 200,00 m2 del mes d’abril i maig per un import 
total de 2.367,98 €, IVA inclòs, emeses per TOT HI CAP, SL amb NIF B17936790. 

261 10/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2018/2318 

Establir l’ordre de prelació de les borses de treball de tècnics mitjans (A2), especialistes en anàlisi de 
desigualtats socials i de salut, amb la finalitat d’executar l’operació “Observatori sobre determinants 
socials i desigualtats en salut i benestar” dins del projecte PECT Girona, regió saludable, d’acord amb els 
resultats del procediment selectiu aprovats pel Tribunal Qualificador de la convocatòria. 

262 10/06/2019 Gestió econòmica 2019/1927 
Modificar la imputació pressupostària del contracte de subministrament i servei de gestió integral del 
programa “Sigues tu” (Pm08), adjudicat a l’entitat Fundació Catalana de l’Esplai, per resolució de la 
Presidència de la Dipsalut de data 18 de gener de 2016, pel que fa a l’anualitat 2019. 

263 13/06/2019 Contractació 2018/2275 
Deixar sense efectes el decret de modificació de la distribució anual de l’adhesió de Dipsalut al servei de 
viatges de la Diputació de Girona, signat en data 23 d’abril de 2019 i que consta a l’expedient. 

264 13/06/2019 Gestió econòmica 2019/1931 
Aprovar la reposició de fons per import de 543,70 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

265 14/06/2019 Contractació 2018/1208 

Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de materials pedagògics per als centres educatius 
participants en el programa “Sigues tu” (pm08), del catàleg de serveis de Dipsalut, i aprovar l’expedient 
de contractació dels subministraments, mitjançant procediment obert, i en els termes de l’article 116.1 de 
la LCSP i en compliment d’allò ordenat a l’article 28 del mateix cos legal. 

266 14/06/2019 Intervenció 2019/1828 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 3/2019 mitjançant transferència entre aplicacions, 
autoritzada a la base 13a de les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany. 

267 14/06/2019 Gestió econòmica 2019/2348 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2IR 3/2019, d’incorporació de romanents de crèdit del 
pressupost de l’exercici 2018, per 861.452,93€, que es finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals. 

268 14/06/2019 Contractació 2019/2377 

Adjudicar a Equipant Espais Catalunya, S.L., amb NIF B55142301, el contracte menor de 
Subministrament de compra de mobiliari per la incorporació de 5 llocs nous de treball a l'observatori, per 
import de 2.094,75 €, IVA no inclòs, més un import de 439,90 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 
2.534,65 €), d acord amb el seu pressupost. 
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269 18/06/2019 Contractació 2018/2255 

Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències de Dipsalut, a la mercantil Catalunya 
Auxiliars, SL, amb NIF B17735143, per un import màxim de 32.000,00 €, IVA no inclòs, més 6.720,00 € 
en concepte d’IVA, fent un total de 38.720,00 € i per un import unitari de 21,05 €/h (IVA inclòs), per un 
termini de dos anys sense possibilitat de pròrroga. 

270 18/06/2019 Contractació 2018/2317 
Rectificar el segon punt del decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a 
l’adjudicació del servei d’assessorament en el disseny de polítiques, programes i processos d’avaluació 
de l’Àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones. 

271 18/06/2019 Subvencions 2019/1122 
Decret sobre la distribució definitiva de crèdits de la convocatòria de subvencions adreçades a les 
administracions locals, consorcis, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de 
despeses derivades del funcionament ordinari dels centres d’educació especial ubicats a la demarcació. 

272 18/06/2019 Gestió econòmica 2019/1265 
Aprovar el compte justificatiu presentat per l’habilitat Pau Batlle Amat (NIF ***2689**) en relació al 
pagament a justificar ADO 220190000387 de 94,37 €. 

273 18/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1325 

Desestimar la sol·licitud de devolució de l’import de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a 
places convocades per Dipsalut feta per la senyora Maria Teresa Servià i Pericay (DNI ***0159**), atès 
que l’interessada va presentar sol·licitud d’admissió en el procediment selectiu en data 26 de març de 
2019, la qual cosa constitueix el fet imposable de la taxa i és el moment en què neix l’obligació de 
contribuir, i no va ser, d’acord amb el Decret de 24 d’abril de 2019, exclosa de la convocatòria. 

274 18/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/1490 

Aprovar la llista d’admissions en el concurs de provisió del lloc de treball vacant anomenat 
“Coordinador/a tècnic/a de sistemes d’informació”, adscrit al Servei d’Informació per a la Gestió, la 
Qualitat i la Innovació. 

275 18/06/2019 Contractació 2019/2325 

Adjudicar a Equipant Espais Catalunya, S.L., amb NIF/CIF B55142301, el contracte menor l’obra 
d’arranjament a una sala de reunions situada a la planta -1 de la seu de Dipsalut, acotant l’espai per 
incorporar un despatx per a dos llocs de treball, per un import de 3.315,00 €, IVA no inclòs, més un 
import de 696,15 € en concepte d’IVA, que totalitzen 4.011,15 €, d acord amb el seu pressupost. 

276 18/06/2019 Gestió econòmica 2019/2352 
Aprovar la reposició de fons per import de 256,30 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la següent bestreta de caixa fixa, amb càrrec a les corresponents aplicacions 
pressupostàries. 

277 18/06/2019 Contractació 2019/2378 

Adjudicar a l’empresa Equipant Espais Catalunya, S.L., amb NIF B55142301, el contracte menor del 
servei d’adequació de l’espai per incorporar 5 llocs de treball per l’Observatori sobre determinants socials 
i desigualtats en salut i benestar a Girona, emmarcat en el projecte PECT “Girona, Regió saludable”, per 
un import de 1.960,00 €, IVA no inclòs, més un import de 411,60 € en concepte d’IVA, que totalitzen 
2.371,60 €, d acord amb el seu pressupost. 

278 19/06/2019 Gestió econòmica 2019/0801 Aprovar l’actualització del pressupost anual de tresoreria de l’Organisme per a l’exercici 2019. 
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279 19/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2356 

Reconèixer el dret de reducció de la jornada laboral per guarda legal d’infants a la senyora Queralt 
Aranda i Espinalt (DNI ***4525**), funcionària de carrera de Dipsalut, en un terç del total de la jornada, 
amb la corresponent reducció del 20% del seu sou, d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.h) del 
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, i en l’article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

280 19/06/2019 
Gestió administrativa i 

recursos humans 
2019/2450 

Aprovar la variació del salari de la senyora Sílvia Oliveras i Casadellà (DNI ***3673**), personal directiu 
de Dipsalut, i incrementar-hi l’import en concepte d’antiguitat d’acord amb la retribució corresponent a 
vuit triennis del grup A1. 

281 25/06/2019 Contractació 2018/2328 
Decret de classificació i de requeriment a l’empresa Cardiosos Global Prevención SL, amb NIF 
B67147702, de la documentació prèvia a l’adjudicació del servei de formació per a l’ús del desfibril·lador 
electrònic automàtic DEA. 

282 25/06/2019 Subvencions 2019/0725 

Concedir a l’Associació Valentes i Acompanyades, amb NIF G55252159, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte de 
Valentes i Acompanyades, per import de 20.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions. 

283 25/06/2019 Gestió econòmica 2019/2299 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 4/2019 mitjançant transferència entre aplicacions, 
autoritzada a la base 13a de les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany. 

284 26/06/2019 Contractació 2019/2273 

Adjudicar a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, amb NIF G17432592, el contracte 
menor de servei de l’estudi del sentit de coherència (SOC) en persones de 50 i més anys, per un import 
d’11.865,99 €, IVA no inclòs, més un import de 2.491,86 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 14.357,85 €, 
d’acord amb el seu pressupost. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relació als punts 4, 5 i 6 de l’ordre del dia, el president recorda als assistents que 
es tracta de de convocatòries de subvencions les Comissions Qualificadores de les 
quals es van portar a terme amb anterioritat i que van fer les propostes de resolució 
corresponents, les quals es plantejen al Consell Rector sense cap mena de 
modificació. 
 
El president explica que es proposa resoldre aquestes línies de subvenció abans de 
finalitzar la legislatura per a poder garantir als municipis el finançament suficient per a 
portar a terme els diferents projectes i que d’aquesta manera l’execució i la justificació 
de la subvenció no pateixin endarreriments. 
 

4. Expedient 2018/2342/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes 
(Pt10) per a l’any 2019 
 

Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases especifiques reguladores de 
subvencions adreçades a ajuntaments per al 
suport econòmic a acutacions per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la 
demarcació de Girona. (Pt10) 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 31, del 13 de febrer de 2018  

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions del programa 
de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes (Pt10). 
Publicada al BOP núm.63, del 29 de març de 
2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 650.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46202/Programa econòmic lluita i 
control plagues 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de juliol de 2018 al dia 30 de juny 
de 2019 

Data obertura període sol·licituds 30 de març de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 30 de març de 2019 fins al dia 23 da’bril 
de 2019 

 
Antecedents 
 
El 28 de maig de 2019 el cap de l’Àrea de Salut Ambiental emet un informe sobre les 
sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Que s’han presentat un total de 161 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades sense cap exclusió. 
 
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable. 
 
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables i aquells que no es consideren 
objecte de subvenció que es defineixen en el punt 1 de les bases específiques 
reguladores, estan descrits a l’apartat concepte no subvencionable de l’Annex I. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt 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 quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan, i amb l’article 34 dels 
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 
l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, el 
Consell Rector en funcions aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament a actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2019, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa per un import total de sis-cents cinquanta mil euros     
(650.000,00 €) amb  càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 
2019, que es detalla a continuació: 
 

 
Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa econòmic lluita i control 
plagues 

5/3110/46202 650.000,00 € 

 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 12 de les reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim el 17 de setembre de 2019. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la 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 publiques.

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

Annex I 

Número d'Expedient Ajuntament CIF Objecte 
Base 

Subvencionable 

% segons 
grup de 
població 

Import 
atorgat 

final 

Import 
atorgat / 

Base 
subvencio

nable 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1677/X020202 Ajuntament Agullana P1700100I Rosegadors 1.560,90 € 90% 1.330,91 € 85,27%  

2019/1565/X020202 Ajuntament Aiguaviva P1700200G 
Insectes Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

3.861,74 € 90% 3.292,72 € 85,27%  

2019/1600/X020202 Ajuntament Alp P1700600H Vespa asiàtica i Rosegadors 2.077,90 € 80% 1.574,87 € 75,79%  

2019/1570/X020202 Ajuntament Amer P1700700F Rosegadors i coloms 6.967,45 € 80% 5.280,73 € 75,79%  

2019/1568/X020202 Ajuntament Anglès P1700800D 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors i Coloms 

9.603,28 € 70% 6.368,65 € 66,32%  

2019/1674/X020202 Ajuntament Arbúcies P1700900B 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors i Coloms 

6.000,00 € 70% 3.979,05 € 66,32%  

2019/1672/X020202 Ajuntament Argelaguer P1701000J Mosquit tigre i Rosegadors 1.546,38 € 90% 1.318,53 € 85,27%  

2019/1569/X020202 
Ajuntament Avinyonet 
de Puigventós 

P1701200F 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors i Coloms 

10.698,73 € 80% 8.108,71 € 75,79%  

2019/1624/X020202 Ajuntament Banyoles P1701600G 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms 
i Gavians 

45.150,00 € 60% 25.664,86€ 56,84%  

2019/1579/X020202 Ajuntament Bàscara  P1701800C Insectes i Rosegadors 1.560,90 € 90% 1.330,91 € 85,27%  

2019/1709/X020202 Ajuntament Begur P1701400B 
Insectes, vespa asiàtica i 
Rosegadors 

6.811,09 € 80% 5.162,22 € 75,79%  

2019/1702/X020202 
Ajuntament Bellcaire 
d'Empordà 

P1702100G Insectes i Rosegadors 9.000,00 € 90% 6.631,75 € 73,69%  

2019/1681/X020202 Ajuntament Besalú P1702200E 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

5.913,29 € 80% 4.481,76 € 75,79%  

2019/1352/X020200 Ajuntament Bescanó P1702300C 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegador i coloms 

6.102,04 € 80% 4.624,82 € 75,79%  



 
 
 
 
 

 

2019/1682/X020202 Ajuntament Biure P1724900D Insectes i rosegadors 1.763,00 € 90% 1.503,23 € 85,27%  

2019/1671/X020202 Ajuntament Blanes P1702600F 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors, Estornells i 
Gavians 

12.893,20 € 50% 6.107,46 € 47,37%  

2019/1588/X020202 
Ajuntament Boadella i 
les Escaules 

P1703200D Rosegadors 756,25 € 90% 680,62 € 90,00%  

2019/1534/X020202 Ajuntament Bolvir P1702700D Insectes i Rosegadors 568,70 € 90% 511,83 € 90,00%  

2019/1496/X020203 Ajuntament Bordils P1702800B 
Insectes, vespa asiàtica i 
rosegadors 

1.182,79 € 80% 946,23 € 80,00%  

2019/1514/X020202 Ajuntament Breda P1703000H 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors i Coloms 

3.820,82 € 80% 2.895,85 € 75,79%  

2019/1685/X020202 Ajuntament Brunyola P1703100F Insectes 3.474,35 € 90% 2.962,41 € 85,27%  

2019/1686/X020202 Ajuntament Cabanes P1703300B 
Mosquit tigre, Rosegadors i 
Coloms 

3.176,25 € 90% 2.708,24 € 85,27%  

2019/1538/X020202 Ajuntament Cadaqués P1703500G Insectes, Rosegadors 3.163,30 € 80% 2.397,51 € 75,79%  

2019/1695/X020202 
Ajuntament Caldes de 
Malavella 

P1703700C 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

14.789,67 € 70% 9.808,13 € 66,32%  

2019/1641/X020202 Ajuntament Calonge P1703800A 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

16.000,00 € 70% 10.610,79 € 66,32%  

2019/1531/X020202 Ajuntament Camós P1703900I 
Insectes, Mosquit tigre i Vespa 
asiàtica 

2.603,92 € 90% 2.220,23 € 85,26%  

2019/1497/X020203 
Ajuntament 
Campdevànol 

P1704000G Insectes, rosegadors. 6.493,99 € 80% 4.921,88 € 75,79%  

2019/1714/X020202 Ajuntament Campllong P1704200C 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

4.500,00 € 90% 3.836,94 € 85,27%  

2019/1664/X020202 Ajuntament Camprodon P1704300A 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

4.710,00 € 80% 3.569,77 € 75,79% 
900€ eruga del 
boix 

2019/1645/X020202 Ajuntament Canet d'Adri P1704400I Insectes i Rosegadors 1.541,00 € 90% 1.313,94 € 85,27%  

2019/1717/X020202 Ajuntament Cantallops P1704500F 
Insectes, mosquit tigre, 
Rosegadors 

726,00 € 90% 653,40 € 90,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/1517/X020202 Ajuntament Capmany P1704600D 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

5.626,49 € 90% 4.797,44 € 85,27%  

2019/1471/X020203 
Ajuntament Cassà de la 
Selva 

P1704900H 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegador i coloms 

11.209,84 € 70% 7.434,08 € 66,32%  

2019/1609/X020202 
Ajuntament Castellfollit 
de la Roca 

P1705100D Insectes i Rosegadors 625,62 € 90% 563,05 € 90,00%  

2019/1607/X020202 
Ajuntament Castelló 
d'Empúries 

P1705200B 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

10.500,00 € 70% 6.963,33 € 66,32%  

2019/1622/X020202 
Ajuntament Castell-
Platja d'Aro 

P1705300J 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

9.991,33 € 70% 6.626,00 € 66,32%  

2019/1500/X020203 
Ajuntament Cellera de 
Ter 

P1720100E 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

4.163,17 € 80% 3.155,32 € 75,79%  

2019/1475/X020203 Ajuntament Celrà P1705400H 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegador 

5.000,00 € 70% 3.315,87 € 66,32%  

2019/1712/X020202 
Ajuntament Cervià de 
Ter 

P1705500E Insectes i Rosegadors 1.000,00 € 90% 900,00 € 90,00%  

2019/1586/X020202 Ajuntament Cistella P1705600C Insectes i Mosquit tigre 400,00 € 90% 360,00 € 90,00%  

2019/1612/X020202 Ajuntament Colera P1705900G Mosquit tigre i Rosegadors 992,20 € 90% 892,98 € 90,00%  

2019/1692/X020202 Ajuntament Colomers P1706000E 
Mosquit tigre, rosegadors i 
Coloms 

5.705,15 € 90% 4.864,51 € 85,27%  

2019/1613/X020202 Ajuntament Corçà P1706200A 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms, 
Estornells i altres aus 

2.982,65 € 90% 2.543,17 € 85,27%  

2019/1651/X020202 
Ajuntament Cornellà de 
Teri 

P1706100C 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors i 
Coloms. 

9.017,24 € 80% 6.834,29 € 75,79%  

2019/1615/X020202 Ajuntament Crespià P1706300I Insectes i Coloms 2.150,00 € 90% 1.800,05 € 83,72%  

2019/1535/X020202 
Ajuntament Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní 
de l'Heura 

P1706400G Rosegadors 2.283,52 € 90% 1.947,05 € 85,27%  

2019/1354/X020200 
Ajuntament El Far 
d'Empordà 

P1700500J coloms 4.356,00 € 90% 3.714,16 € 85,27%  

2019/1469/X020203 Ajuntament Espinelves P1706900F Insectes i vespa asiàtica 734,40 € 90% 660,96 € 90,00% 
376,23 € eruga del 
boix 



 
 
 
 
 

 

2019/1571/X020202 Ajuntament Espollà P1707000D Rosegadors 1.210,00 € 90% 1.031,71 € 85,27%  

2019/1502/X020203 Ajuntament Esponellà P1707100B Insectes i Rosegadors 2.545,37 € 90% 1.989,52 € 78,16%  

2019/1473/X020203 Ajuntament Figueres P1707200J 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegador, coloms, 
estornells, gavians i altres aus 

120.000,00 € 50% 56.843,53€ 47,37%  

2019/1619/X020202 Ajuntament Flaçà P1707300H Coloms 1.512,50 € 90% 1.289,64 € 85,27%  

2019/1719/X020202 Ajuntament Foixà P1707400F Rosegadors 462,10 € 90% 415,89 € 90,00%  

2019/1661/X020202 Ajuntament Fontcoberta P1707600A Insectes i rosegadors 2.913,41 € 90% 1.953,58 € 67,05%  

2019/1567/X020202 Ajuntament Forallac P1725000B Mosquit tigre i Rosegadors 4.596,49 € 80% 3.483,74 € 75,79%  

2019/1716/X020202 
Ajuntament Fornells de 
la Selva 

P1707800G 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

6.100,23 € 80% 4.623,45 € 75,79%  

2019/1657/X020202 Ajuntament Fortià P1707900E 
Insectes Mosquit tigre i 
Rosegadors 

2.707,40 € 90% 2.308,47 € 85,27%  

2019/1498/X020203 Ajuntament Garrigàs P1708100A Mosquit tigre 1.047,65 € 90% 942,88 € 90,00%  

2019/1610/X020202 Ajuntament Ger P1708400E Insectes i Rosegadors 1.112,00 € 90% 1.000,00 € 89,93%  

2019/1715/X020202 
Ajuntament Guils de 
Cerdanya 

P1708800F Insectes i rosegadors 701,80 € 90% 631,62 € 90,00%  

2019/1499/X020203 Ajuntament Hostalric P1708900D 
mosquit tigre, rosegador i 
coloms 

5.200,00 € 80% 3.941,15 € 75,79%  

2019/1704/X020202 Ajuntament Jafre P1709100J Rosegadors 551,65 € 90% 496,48 € 90,00%  

2019/1642/X020202 Ajuntament Juià P1709400D 
Mosquit tigre, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

4.000,00 € 90% 3.410,61 € 85,27%  

2019/1601/X020202 
Ajuntament La Bisbal 
d'Empordà 

P1702500H 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

19.916,66 € 70% 13.208,22€ 66,32%  

2019/1564/X020202 Ajuntament La Jonquera P1709300F 
Insectes, Mosquit tigre i 
Coloms 

4.198,70 € 80% 3.182,25 € 75,79%  



 
 
 
 
 

 

2019/1501/X020203 Ajuntament La Pera P1713800I 
Insectes, Mosquit tigre i 
Rosegadors 

1.991,00 € 90% 1.697,63 € 85,27%  

2019/1547/X020202 
Ajuntament La Tallada 
d'Empordà 

P1720700B 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

5.537,20 € 90% 4.721,31 € 85,27%  

2019/1474/X020203 Ajuntament La Vajol P1701500I Insectes 1.049,99 € 90% 944,99 € 90,00%  

2019/1555/X020202 
Ajuntament La Vall de 
Bianya 

P1722100C Insectes i Rosegadors 306,63 € 90% 275,96 € 90,00%  

2019/1559/X020202 
Ajuntament La Vall d'en 
Bas 

P1701700E 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

1.440,04 € 80% 1.091,43 € 75,79%  

2019/1574/X020202 
Ajuntament Les Planes 
d'Hostoles 

P1714200A Insectes i rosegadors 698,83 € 80% 559,06 € 80,00%  

2019/1582/X020202 Ajuntament Les Preses P1714800H 
Insectes , Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

2.000,00 € 80% 1.515,83 € 75,79%  

2019/1590/X020202 Ajuntament l'Escala P1706800H Coloms i Gavians 1.824,30 € 70% 1.209,83 € 66,32%  

2019/1356/X020200 Ajuntament Lladó P1709500A 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegador i coloms 

3.910,00 € 90% 3.333,87 € 85,27%  

2019/1532/X020202 Ajuntament Llagostera P1709600I 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors, Coloms i altres 
aus 

10.572,52 € 70% 7.011,43 € 66,32%  

2019/1718/X020202 Ajuntament Llambilles P1709700G Mosquit tigre i rosegadors 1.100,00 € 90% 990,00 € 90,00%  

2019/1703/X020202 Ajuntament Llers P1710000I Mosquit tigre i Rosegadors 3.627,00 € 90% 3.092,57 € 85,27%  

2019/1705/X020202 Ajuntament Llívia P1710100G Rosegadors 1.559,04 € 90% 1.329,32 € 85,27%  

2019/1581/X020202 
Ajuntament Lloret de 
Mar 

P1710200E 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms, 
Gavians, Altres aus 

26.000,00 € 50% 12.316,10€ 47,37%  

2019/1617/X020202 
Ajuntament Maçanet de 
Cabrenys 

P1710800B Mosquit tigre i Rosegadors 3.763,10 € 90% 3.208,62 € 85,27%  

2019/170/X020202 
Ajuntament Maçanet de 
la Selva 

P1710900J 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors i coloms 

8.120,82 € 70% 5.385,52 € 66,32%  

2019/1632/X020202 
Ajuntament 
Madremanya 

P1710400A Insectes i Mosquit tigre 854,26 € 90% 768,83 € 90,00%  



 
 
 
 
 

 

2019/1658/X020202 
Ajuntament Maià de 
Montcal 

P1711000H Insectes i rosegadors 899,75 € 90% 809,77 € 90,00%  

2019/1355/X020200 Ajuntament Masarac P1710600F 
mosquit tigre, rosegador i 
coloms 

1.095,12 € 90% 985,60 € 90,00%  

2019/1707/X020202 Ajuntament Massanes P1710700D Mosquit tigre i Vespa asiàtica 1.144,53 € 90% 1.000,00 € 87,37%  

2019/1546/X020202 Ajuntament Mieres P1711200D 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors. 

3.226,12 € 90% 2.750,76 € 85,27%  

2019/1537/X020202 
Ajuntament Montagut i 
Oix 

P1711600E Insectes, Rosegadors 653,18 € 90% 587,86 € 90,00%  

2019/1533/X020202 Ajuntament Navata P1711800A 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

5.014,24 € 90% 4.275,41 € 85,27%  

2019/1477/X020203 Ajuntament Ordis P1712200C 
Insectes, vespa asiàtica i 
rosegadors 

563,00 € 90% 506,70 € 90,00%  

2019/1553/X020202 Ajuntament Palafrugell P1712400I 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms. 

38.742,57 € 60% 22.022,65€ 56,84%  

2019/1662/X020202 Ajuntament Palamós P1712500F 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors, Coloms i 
Gavians 

15.521,84 € 60% 8.823,16 € 56,84%  

2019/1373/X020200 Ajuntament Palau-Sator P1712900H coloms 3.400,00 € 90% 2.899,02 € 85,27%  

2019/1608/X020202 
Ajuntament Palau-
saverdera 

P1712700B Insectes i Rosegadors 1.189,84 € 90% 1.014,52 € 85,27%  

2019/1562/X020202 Ajuntament Pals P1713200B Rosegadors i Coloms. 5.048,00 € 80% 3.825,95 € 75,79%  

2019/1694/X020202 Ajuntament Parlavà P1713400H 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.966,25 € 90% 1.675,94 € 85,24%  

2019/1614/X020202 Ajuntament Peralada P1714000E 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

8.197,99 € 80% 6.213,37 € 75,79%  

2019/1646/X020202 Ajuntament Planoles P1714300I Rosegadors 1.802,90 € 90% 1.537,25 € 85,27%  

2019/1684/X020202 Ajuntament Porqueres P1714600B 
Insectes, Mosquit tigre i 
Rosegadors 

8.335,36 € 80% 6.317,48 € 75,79%  

2019/1422/X020202 
Ajuntament Port de la 
selva 

P1714900F Insectes, rosegadors. 3.091,83 € 90% 2.636,26 € 85,27%  



 
 
 
 
 

 

2019/1572/X020202 Ajuntament Portbou P1714700J Insectes i rosegadors 2.057,00 € 90% 1.753,91 € 85,27%  

2019/1721/X020202 Ajuntament Puigcerdà P1715000D 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

6.083,21 € 70% 4.034,23 € 66,32%  

2019/1708/X020202 Ajuntament Quart P1715100B 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica i rosegadors 

4.600,00 € 80% 3.486,40 € 75,79%  

2019/1573/X020202 Ajuntament Regencós P1715300H Rosegadors 2.662,00 € 90% 2.269,76 € 85,27%  

2019/1520/X020202 
Ajuntament Ribes de 
Freser 

P1715400F Rosegadors 3.731,84 € 80% 2.828,41 € 75,79%  

2019/1472/X020203 
Ajuntament Riells i 
Viabrea 

P1715500C Rosegadors 3.700,00 € 80% 2.804,28 € 75,79%  

2019/1580/X020202 Ajuntament Ripoll P1715600A 
Mosquit tigre, Vespa asiàtica, 
Rosegadors i Coloms 

10.630,00 € 70% 7.010,70 € 65,95%  

2019/1548/X020202 Ajuntament Riudaura P1715800G Insectes i Rosegadors 366,62 € 90% 329,96 € 90,00%  

2019/1668/X020202 
Ajuntament Riudellots 
de la Selva 

P1715900E 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

9.150,75 € 80% 6.935,48 € 75,79%  

2019/1701/X020202 Ajuntament Riumors P1716000C Insectes i Coloms 2.158,00 € 90% 1.800,05 € 83,41%  

2019/1647/X020202 Ajuntament Roses P1716100A 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms, 
Estornells i Gavians 

15.319,53 € 60% 8.708,16 € 56,84%  

2019/1589/X020202 Ajuntament Rupià P1716200I Rosegadors 2.675,32 € 90% 2.281,12 € 85,27%  

2019/1648/X020202 Ajuntament Salt P1716400E 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors, Coloms i 
Gavians 

34.212,36 € 50% 16.206,26€ 47,37%  

2019/1660/X020202 
Ajuntament Sant Aniol 
de Finestres 

P1719500I Rosegadors 1.854,82 € 90% 1.581,52 € 85,27%  

2019/1655/X020202 
Ajuntament Sant 
Climent Sescebes 

P1716700H 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

5.414,78 € 90% 4.616,93 € 85,27%  

2019/1616/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 
de Buixalleu 

P1716900D Insectes i Rosegadors 3.489,64 € 90% 2.975,45 € 85,27%  

2019/1560/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 
de Guíxols 

P1717000B 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, Coloms, 
Estornells i Gavians 

18.751,00 € 60% 10.658,73€ 56,84%  



 
 
 
 
 

 

2019/1689/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 
de Pallerols 

P1717100J Insectes i Rosegadors 698,83 € 90% 628,95 € 90,00%  

2019/1669/X020202 Ajuntament Sant Ferriol P1717200H Insectes i Rosegadors 128,81 € 90% 115,93 € 90,00%  

2019/1659/X020202 
Ajuntament Sant 
Gregori 

P1717300F 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

6.000,00 € 80% 4.547,48 € 75,79%  

2019/1680/X020202 
Ajuntament Sant Hilari 
Sacalm 

P1717400D 
Insectes, Mosquit tigre i 
Rosegadors 

2.347,40 € 70% 1.556,74 € 66,32%  

2019/1536/X020202 
Ajuntament Sant Jaume 
de Llierca 

P1717500A Insectes, Rosegadors 435,38 € 90% 391,84 € 90,00%  

2019/1653/X020202 
Ajuntament Sant Joan 
de les Abadesses 

P1717700G 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

2.541,58 € 80% 1.926,30 € 75,79%  

2019/1675/X020202 
Ajuntament Sant Joan 
de Mollet 

P1717800E Mosquit tigre i Rosegadors 1.633,50 € 90% 1.392,81 € 85,27%  

2019/1552/X020202 
Ajuntament Sant Joan 
les Fonts 

P1719700E Insectes i Rosegadors 922,04 € 80% 737,63 € 80,00%  

2019/1557/X020202 
Ajuntament Sant Jordi 
Desvalls 

P1717600I 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

4.268,35 € 90% 3.639,42 € 85,27%  

2019/1587/X020202 
Ajuntament Sant Julià 
de Ramis 

P1717900C 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

1.729,34 € 80% 1.310,69 € 75,79%  

2019/1495/X020203 
Ajuntament Sant Julià 
del Llor i Bonmatí 

P1725100J 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegador 

1.132,00 € 90% 1.000,00 € 88,34%  

2019/1518/X020202 
Ajuntament Sant Martí 
Vell 

P1718200G 
Insectes, Mosquit Tigre, Vespa 
Asiàtica, Rosegadors, Coloms, 
Estornells 

5.842,22 € 90% 4.981,39 € 85,27%  

2019/1644/X020202 
Ajuntament Sant Miquel 
de Fluvià 

P1718400C 
Mosquit tigre, Rosegadors i 
Coloms 

3.000,00 € 90% 2.557,96 € 85,27%  

2019/1585/X020202 Ajuntament Sant Mori P1718500J 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

3.000,00 € 90% 2.557,96 € 85,27%  

2019/1424/X020203 
Ajuntament Sant Pau de 
Segúries 

P1718600H Insectes, rosegadors. 1.334,76 € 90% 1.138,09 € 85,27%  

2019/1650/X020202 
Ajuntament Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

4.961,28 € 80% 3.760,22 € 75,79%  

2019/1666/X020202 
Ajuntament Santa 
Coloma de Farners 

P1719100H 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors i Coloms 

15.427,53 € 70% 10.231,15€ 66,32%  



 
 
 
 
 

 

2019/1678/X020202 
Ajuntament Santa 
Cristina d'Aro 

P1719200F 
Insectes, Mosquit tigre i 
Rosegadors 

7.550,40 € 70% 5.007,23 € 66,32%  

2019/1628/X020202 Ajuntament Santa Pau P1719600G 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

3.354,63 € 80% 2.542,52 € 75,79%  

2019/1558/X020202 
Ajuntament Sarrià de 
Ter 

P1719800C 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

12.291,70 € 70% 8.151,54 € 66,32%  

2019/1696/X020202 
Ajuntament Saus-
Camallera- Llampaies 

P1719900A 
Insectes, Rosegadors i 
Coloms 

4.000,00 € 90% 3.410,61 € 85,27%  

2019/1530/X020202 
Ajuntament Serra de 
Daró 

P1720300A Rosegadors i Coloms 3.961,54 € 90% 3.377,82 € 85,27%  

2019/1656/X020202 Ajuntament Sils P1720500F 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors. 

5.128,72 € 70% 3.401,24 € 66,32%  

2019/1561/X020202 
Ajuntament Torroella de 
Montgrí 

P1721200B 
Insectes, Rosegadors, 
Coloms, Estornells i Gavians 

28.000,00 € 70% 18.568,89€ 66,32%  

2019/1583/X020202 Ajuntament Tortellà P1721300J 
Insectes, Vespa asiàtica i 
Rosegadors 

1.268,86 € 90% 1.081,90 € 85,27%  

2019/1679/X020202 Ajuntament Toses P1721400H Rosegadors 952,15 € 90% 856,94 € 90,00%  

2019/1711/X020202 
Ajuntament Tossa de 
Mar 

P1721500E 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i Gavians 

7.517,55 € 70% 4.273,24 € 56,84%  

2019/1543/X020202 Ajuntament Ullastret P1721800I 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors i Coloms 

4.050,00 € 90% 3.453,24 € 85,27% 
1950€ control de 
gats 

2019/1584/X020202 Ajuntament Ultramort P1721600C Mosquit tigre i Coloms 3.710,36 € 90% 3.163,65 € 85,27%  

2019/1357/X020200 Ajuntament Vall-llobrega P1722300I 
Insectes, mosquit tigre, i 
rosegador 

4.404,42 € 90% 3.755,43 € 85,27%  

2019/1700/X020202 Ajuntament Ventalló P1722400G 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors, Coloms. 

4.112,92 € 90% 3.506,89 € 85,27%  

2019/1706/X020202 Ajuntament Verges P1722500D 
Insectes, mosquit tigre i 
Rosegadors 

3.966,03 € 90% 3.381,65 € 85,27%  

2019/1519/X020202 Ajuntament Vidreres P1722700J 
Insectes , Rosegadors i 
Coloms 

6.231,50 € 70% 4.132,57 € 66,32%  

2019/1631/X020202 Ajuntament Vilabertran P1722800H Mosquit tigre, Rosegadors 4.274,20 € 90% 3.644,41 € 85,27%  

2019/1545/X020202 Ajuntament Vilablareix P1722900F 
Insectes, Mosquit tigre, 
Rosegadors 

7.071,02 € 80% 5.359,22 € 75,79%  



 
 
 
 
 

 

2019/1470/X020203 Ajuntament Vilademuls P1723200J 
Insectes, vespa asiàtica i 
rosegadors 

2.843,50 € 90% 2.424,52 € 85,27%  

2019/1544/X020202 Ajuntament Viladrau P1723400F Rosegadors 1.232,18 € 90% 1.050,62 € 85,27%  

2019/1635/X020202 Ajuntament Vilafant P1723500C 
Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica i Rosegadors 

5.581,11 € 70% 3.701,23 € 66,32%  

2019/1693/X020202 Ajuntament Vilajuïga P1723700I Rosegadors 597,16 € 90% 537,44 € 90,00%  

2019/1699/X020202 
Ajuntament 
Vilamacolum 

P1724000C Insectes i Coloms 2.200,00 € 90% 1.800,05 € 81,82%  

2019/1513/X020202 Ajuntament Vilamalla P1724100A 
Insecte, Mosquit tigre i 
Rosegadors 

3.838,16 € 90% 3.272,62 € 85,27%  

2019/1398/X020201 
Ajuntament 
Vilamaniscle 

P1724200I 
Insectes, mosquit tigre i 
rosegador 

1.950,00 € 90% 1.662,67 € 85,27%  

2019/1673/X020202 Ajuntament Vilanant P1724300G Rosegadors i coloms 2.045,30 € 90% 1.743,93 € 85,27%  

2019/1690/X020202 Ajuntament Vila-sacra P1724500B 
Insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

12.694,48 € 90% 10.823,99€ 85,27%  

2019/1637/X020202 
Ajuntament Vilobí 
d'Onyar 

P1724800F 
Insectes, Vespa asiàtica, 
Rosegadors i Coloms 

9.104,04 € 80% 6.900,08 € 75,79%  

 



 
 
 
 
 

 

 
5. Expedient 2019/744/X020201 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions de cooperació 
internacional al desenvolupament per a l’any 2019 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions per al foment del respecte als 
drets humans i l'atenció a l'extrema pobresa. 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Bop de Girona núm.56, de 20 e març de 
2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions de cooperació 
internacional al desenvolupament, per a l’any 
2019. Publicada al BOP de Girona núm.81, 
de 26 d’abril de 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 180.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 1/3110/48913 Programa de suport a la 
cooperació internacional per a ONL 

Període subvencionable Del dia 1 de setembre de 2018 al dia 31 
d’agost de 2019 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

09/05/2019 

 
Antecedents 
 
El dia 11 de juny de 2019 la cap de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions Institucionals emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la 
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 

“Que s’han presentat un total de 23 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys sis, que no han 
obtingut la puntuació mínima o no estan dins de la despesa subvencionable prevista 
en les bases específiques reguladores de la subvenció.” 
 
“Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques 
reguladores. 
 
En el punt 7 de les bases específiques reguladores esmentades, es regulen els criteris 
de valoració per calcular els imports de la subvenció. 
 
En el punt 8 de les bases específiques reguladores, el centre gestor de la instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció és la Secció d’Acció Social. 
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores de la subvenció el Consell Rector serà 
l’òrgan competent per la resolució del procediment. 



 
 
 
 
 

 

 
Per obtenir la quantitat concedida en cada cas s’ha establert el valor econòmic de 
cada punt sobre el total de punts concedits i s’ha multiplicat aquest valor pels punts 
atorgats a cada beneficiari/a. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta. Una vegada 
aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable 
corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe.” 
 
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 quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. I l’article 18.3 g) de 
l’Ordenança general de subvenció de la Diputació de Girona estableix que l’acreditació 
del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quedarà substituïda 
per la presentació de la declaració de responsabilitat quan les subvencions s’adreçin al 
finançament de projectes d’acció social, cooperació al desenvolupament que es 
concedeixin a entitats, federacions, confederacions i/o agrupacions.  
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan, i amb l’article 34 dels 
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 



 
 
 
 
 

 

l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, el 
Consell Rector en funcions aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions de cooperació internacional al desenvolupament, per a 
l’any 2019, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import total de cent setanta-tres mil  cinc-cents 
cinquanta-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (173.554,88 €), amb  càrrec a 
l’aplicació del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 
 

 
Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa suport a la cooperació 
internacional per a ONL 

1/3110/48913 173.554,88 € 

 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 12 de les reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim l’1 d’octubre de 2019. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic             
(e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la 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. 
 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

Annex I 

Núm. expedient Beneficiari CIF Objecte 
Base 

subvenciona
ble 

Import 
final 

% Base 
subvencionab

le 

Conceptes no 
subvencionab
les 

2019/1799 
 

EDUCADORS 
CATALANS 
AMB AMÈRICA 
LLATINA 

G17809013 
Ajudes de material escolar: Un infant, 
una motxilla 

2.000,00 € 1.500,00 € 75,00 % 
 
 

2019/1778 
 

SALUT 
EMPORDÀ 
COOPERACIÓ 

G55051387 
Suport al centre de salut de Thillé 
Boubacar en material quirúrgic, formació 
sanitària i logística 

8.314,00 € 7.040,00 € 84,68 % 

 
Bitllets d'avió: 
1.080,00 € 
 

2019/1777 
 

ASSOCIACIÓ 
SOARPAL 

G17417361 
Empoderamiento integral de la mujer y 
restitución del derecho a una vida digna 

32.974,00 € 14.961,86€ 45,37%  

 
2019/1972 

 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'ENGINYERIA 
SENSE 
FRONTERES 

G60910528 

Aplicación de soluciones integrales e 
innovadoras para la sostenibilidad y 
buena gestión de los sistemas 
comunitarios de agua en El Salvador 

82.050,00€ 10.000,00€ 12,19 %  

2019/1973 
 

ONG DAGUA G17941261 

Dret a l’alimentació, educació i salut per 
40 nens i nenes menors de 14 anys 
d’escassos recursos i en situació 
d’orfandat o fills de mares cap de llar i 
programes educatius de prevenció i 
apoderament d’infants , pares i mares 
de Buenaventura 

31.024,24 € 10.000,00 € 32,23%  

 
 

2019/1968 
 

SOLIDARIDAD, 
EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

G80547565 

Promoción de servicios básicos y el 
desarrollo económico, comunitario y 
cultural de la Vereda Granizal, municipio 
de Bello –Antioquia –Colombia 

81.287,47 € 10.687,04€ 13,15 % 

 
Viatge i 
estada:  
9.175,00€ 
 

 
 

2019/1967 

ASSOCIACIO 
CASAL DELS 
INFANTS PER 

G08828998 
Promoción de los derechos a la 
educación de las mujeres en los Barrios 
periurbanos de Tánger 2018 

23.251,00 € 6.000,00 € 25,81%  



 
 
 
 
 

 

 A ACCIO 
SOCIAL ALS 
BARRIS 

 
2019/1966 

 

FUNDACIÓN 
VICENTE 
FERRER 

G-09326745 
Impulsant el dret a l’educació per a 267 
noies i nois del districte d’Anantapur 
(Índia) 

15.384,61 € 10.000,00 € 65,00%  

 
2019/1963 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
DRISSA 

G17588047 
Projecte per la Salut Mental de 
Bluefields 

36.050,00 € 15.000,00€ 41,93% 

Viatges i 
viàtics= 
6.300,00 €. 
 

 
2019/1960 

 

ASSOCIACIÓ 
SOCIOEDUCAT
IVA NOUSOL 

G17989781 
centre de dia i d’urgencia per a nens i 
joves en situació de carrer de bobo-
dioulasso, burkina faso. 

32.089,11 € 14.045,82€ 43,77% 
Motocicleta 
687€ 
 

 
2019/1954 

 
 

ASSOCIACIO 
PROMOTORA 
DE COMERÇ 
JUST PEL 
DESENVOLUP
AMENT DEL 
DISCAPACITAT 

G55031694 
Programa de Integracion laboral de 
personas discapacitadas 

12.300,00 € 12.300,00€ 100% 

Herramientas 
agrícolas 
=2.400,00€, 
máquinas de 
coser= 
2.800,00€ 
remachadora= 
800,00€ 
 

 
2019/1952 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
UTOPIA 

G17933730 EFCI Dones Nahualà 25.852,20 € 9.826,34 € 38,01%  

 
2019/1950 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
PLATAFORMA 
EDUCATIVA 

G17425224 Infància en Risc-Nutrició Infantil 18.085,52 € 7.618,20 € 42,12%  

 
2019/1947 

 

AGERMANAME
NT PERU 

G17646548 
Participació comunitària i apoderament 
de la dona en la gestió de la xarxa de 
menjadors infantils 

21.800,00 € 11.400,00 € 52,29%  

 
 

2019/1945 
 

ASSOCIACIÓ 
GESTORA DE 
RECURSOS 
PEL 

G55074116 
Gestión de la escuela de educación 
especial del Maestro Fermín, Aguacatán 

23.850,00 € 13.435,14 € 56,33%  



 
 
 
 
 

 

DESENVOLUP
AMENT DEL 
DISCAPACITAT 
DE SARRIA DE 
TER 

2019/1940 
 

GRUP EDITOR 
DE LA 
REVISTA DEL 
DISCAPACITAT 

G17580945 
Programa Integral de Atención especial 
para personas con discapacidad de 
Aguacatán 

30.602,00€ 13.740,48 € 44,90%  

 
 

2019/1938 
 

ASSOCIACIÓ 
DE 
COOPERACIÓ 
PER AL 
DSENVOLUPA
MENT DE 
BANTANDICOR
I 

G17890724 

Contribuir a garantir la seguretat 
alimentària de la C.R. de Kandia, amb la 
construcció de pous d'aigua potable, 
l'agricultura sostenible i l'apoderament 
de la dona d'aquesta comunitat. 

7.075,00 € 6.000,00 € 84,80% 

 
Construcció de 
dos pous a dos 
poblats 
diferents= 
12.266,00 € 

 



 
 
 
 
 

 

Annex II 

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2019/1779 
ASSOCIACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT 
DEL RIU SENEGAL 

G55005953 
 

Construcció de dues aules a 
l’escola de primària  

15.930,00€ 
 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores. 

2019/1801 
 

ASSOCIACIÓ 
SONINKARA 
SENEGAL  

G55323828 
Adquisició ambulància per la 

ciutat de Boulembou 
14.500,00€ 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores.  

2019/ 1969 
 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA D’AMICS 
DEL POBLE 
SAHARAUÍ-ACAPS 
GIRONA 

G17985201 
 

 

Vacances en Pau 2019 i 

dentistes de Girona pel Sàhara 

 

7.000,00 € 
 

No ha obtingut la puntuació 
mínima, prevista en el punt 7è. 

de les bases reguladores.  

2019/1965 
 

ASSOCIACIÓ 
IMMIGRANTS TAMBA 
COUNDA PULAGU  

G55246201 
 

Construcció d’un molí  
10.000,00 € 

 
No s’adequa al punt 4 de les 

bases reguladores. 

2019/1959 
 

ASSOCIACIÓ AMICS 
DE BOULEMBOU  

G17927674 
 

Casa de metges a Boulembou 
5.225,00 € 

 
No s’adequa al punt 4 de les 

bases reguladores. 

2019/1800 
ASSOCIACIÓ BALAAL 
KOLINTO  

G55319321 
 

 
Ampliació de l'escola 

Mbalacounda Thierno 

 

10.912,23 € 
 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores. 

 

 



 
 
 
 
 

 

6. Expedient 2019/745/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, ens 
supramunicipals i els seus ens dependents i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar 
i comunitat per al període 2019-2020 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques i reguladores de 
subvencions als ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i els seus ens dependents, i 
les entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i 
comunitat 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Núm.56, de 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria als ajuntaments, als ens 
supramunicipals i els seus ens dependents i 
les entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i 
comunitat, per a l’any 2019-2020. Publicada 
al BOP de Girona número 83, del 30 d’abril 
de 2019 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 2.000.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46205/Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 
4/3110/46501/Programa Benestar i 
Comunitat per a consells comarcals 
4/3110/46700/Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 
4/3110/48903 programa de Benestar i 
comunitat per ONL 
 

Període subvencionable Del dia 1 de febrer de 2019 al dia 30 de 
setembre de 2020 

Data obertura període sol·licituds 1 de maig de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

El 14 de maig de 2019 

 
Antecedents 
 
El dia 11 de juny de 2019, el cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria 
que consta al quadre anterior on esmenta: 



 
 
 
 
 

 

“Que s’han presentat 41 sol·licituds. Posteriorment, un sol·licitant ha desistit de la seva 
petició i dues sol·licituds no es valoren perquè no compleixen els requisits del punt 3 
de la convocatòria. En conseqüència són 38 les sol·licituds que compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria i que s’han de valorar. 
 
Que la Comissió Tècnica, reunida el 7 de juny de 2019, ha valorat les sol·licituds 
d’acord amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta 
en la Taula I. 
 
Que les entitats que s’inclouen en l’Annex I han formulat sol·licitud de subvenció en 
temps i forma i declaren que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, d’acord amb 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 els 
criteris i la puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Que, tal com determinen les bases i d’acord amb el punt 7 de la convocatòria, per tal 
de determinar l’import de la subvenció s’aplica un coeficient a la base subvencionable 
en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de la Comissió Tècnica, segons la 
distribució següent: 
 

Punts 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Coeficient 0,75 0,8 0,85 0,90 0,95 1 

 
Que una vegada obtinguda la puntuació i el seu coeficient corresponent i tenint en 
compte l’import sol·licitat i la base subvencionable, es concreta l’import de la 
subvenció, que es detalla a l’Annex I. 
 
Que un cop feta la primera distribució, aplicant el coeficient en funció de la puntuació, 
de l’import sol·licitat i l’import màxim comarcal, en resulta la xifra global de 
subvencions d’un milió nou-cents noranta-tres mil vuit-cents disset euros amb vint-i-
tres cèntims (1.993.817,23 €).  
 
En tres comarques (Baix Empordà, Garrotxa i Selva) l’import global sol·licitat és 
superior al destinat, en principi, a cada un d’ells en el punt 2 de la convocatòria. En 
canvi, en altres tres comarques (Alt Empordà Gironès i Pla de l’Estany) l’import global 
sol·licitat és inferior al determinat, en principi en el punt citat. En virtut del que disposa 
el punt 7 de les Bases reguladores, es fa una redistribució de l’àmbit territorial ” 
 
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 quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
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. 
 
El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
Atès que l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria de 
subvenció ha estat aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, la redistribució definitiva 
del crèdit correspon al mateix òrgan. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Tècnica, reunida el 7 de juny de 2019, ha valorat les sol·licituds d’acord 
amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta en la 
Taula I. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan, i amb l’article 34 dels 
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 
l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, el 
Consell Rector en funcions aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 



 
 
 
 
 

 

 
ACORD:  
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions del 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 
 
-Per a l’any 2019: 
 
 
 

Aplicació 

pressupostària 

Crèdits 

autoritzats 

inicials 

Crèdits 

redistribuïts 
Diferència 

Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 

4/3110/46205 
 

182.000,00 €  

104.821,01 € 
-77.178,99 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consells 

comarcals 
4/3110/46501 154.000,00 € 134.707,76 € -19.292,24 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 

4/3110/46700 154.000,00 € 106.382,66 €  

 

 

-47.617,34 € 

 

 
Programa Benestar i 
Comunitat per a ONL 

4/3110/48903 250.000,00 € 338.711,61 € +88.711,61 

Total 

 
 
 740.000.00 €  

684.623,04 -55.376,96 € 

 
 
-Per a l’any 2020: 
 
 
 

Aplicació 

pressupostària 

  Crèdits 

autoritzats 

inicials 

Crèdits 

redistribuïts 
Diferència 

Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 

4/3110/46205 
 

309.891,89 €  
157.231,52 € -152.660,37 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consells 
comarcals 

4/3110/46501 262.216,22 € 202.061,63 € -60.154,59 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 

4/3110/46700 262.216,22 € 159.573,97 € -102.642,25 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a ONL 

4/3110/48903 425.675,67 € 790.327,07 € +364.651,40 € 

Total  
 1.260.000,00 € 1.309.194,19 +49.194,19 € 

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



 
 
 
 
 

 

-Per a l’any 2019: 
 

Aplicació 

pressupostària 
Reajust 2019 Reajust 2020 

4/3110/46205         -77.178,99 € -152.660,37 € 

4/3110/46501 -19.292,24 € -60.154,59 € 

4/3110/46700 -47.617,34 € -102.642,25 € 

4/3110/48903 +88.711,61 € +364.651,40 € 

 
Tercer. Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt vuitè de la 
convocatòria, de la següent manera: 
 
Per a l’any 2019: 
 

Comarca 

% 

assignat 

inicialment 

Crèdit 

disponible 

any 2019 (€) 

Imputació total 

2019(€) 

Crèdit 

disponible any 

2020 (€) 

Inputació total 

2020 

(€) 

Alt Empordà  
19,33 % 

143.042,00 

€ 126.764,46 € 
243.558,00 € 

 

259.835,25 € 

Baix Empordà  
16,35 % 

120.990,00 

€   111.173,29 € 
206,010,00 € 

 

218.125,02 € 

Cerdanya  
3,05 % 22.570,00 € 21.960,00 € 

38.430,00 € 
 

39.040,00 € 

Garrotxa  
7,97 % 58.978,00 € 60.983,97 € 

 

100.422,22 € 

 

98.455,61 € 

Gironès  
22,51 % 166.574,00€    157.071,89 € 

283,626,00 € 
 

284.923,74 € 

Pla de l’Estany 

  
4,25 % 31.450,00 € 29.773,33 € 53.550,00 € 54.826,67 € 

Ripollès  

5,90 %  

43.660,00 € 

 

38.228,38 € 

 

74.340,00 € 

 

79.771,62 € 

 

Selva   
 

20,64 % 
  

152.736,00€ 
 
 

  138.667,72 € 
 
 

260.064,00  € 

 
 

274.216,28 € 

 TOTAL     

  
740.000,00€ 

 
 

 
684.623,04 € 

 

 
1.260.000,0 € 

 
1.309.194.19 € 

 

 
 
 
 
Quart. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona. 
 
Cinquè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al 
finançament del programa Benestar i Comunitat (Pm10) per haver aconseguit una 
valoració superior als 70 punts, d’acord amb el punt setè de les bases reguladores i 



 
 
 
 
 

 

tenint en compte les puntuacions de la Taula 1, per un import total d’un milió nou-cents 
noranta-tres mil vuit-cents disset euros amb vint-i-tres cèntims (1.993.817,23 €). 
 
Sisè. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, perquè no compleixen els 
requisits del punt 3 de la convocatòria: es tracta de l’Associació Educativa Vall de Terri 
(Exp. 2019/2172) i la Fundació Privada Infància i Família (Exp. 2019/2204), dues ONL 
d’àmbit local que no han coordinat el projecte amb els Ajuntaments respectius.  
 
Així mateix, en l’Annex III es fa constar un desistiment: el de Cataluña Contra el 
Càncer AECC (Exp. 2019/2186). 
 
Setè. Desestimar la sol·licitud que consta en l’annex IV perquè no assoleix la 
puntuació mínima de 70 punts establerta en el punt 7 de la convocatòria. 
 
Vuitè. Disposar la despesa per un import d’un milió nou-cents noranta-tres mil vuit-
cents disset euros amb vint-i-tres cèntims ( 1.993.817,23 €) amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries de Dipsalut, d’acord amb la distribució que es detalla a 
continuació i amb les imputacions detallades en l’Annex V: 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Any 2019 Any 2020 

Programa Benestar i Comunitat 
ajuntaments 

4/3110/46205 104.821,01 € 157.231,52 € 

Programa Benestar i Comunitat per a 
consells comarcals 

4/3110/46501 134.707,76 € 202.061,63 € 

Programa Benestar i Comunitat per a 
consorcis 

4/3110/46700 106.382,66 € 159.573,97 €  

Programa Benestar i Comunitat per a 
ONL 

4/3110/48903 338.711,61 € 790.327,07 € 

  684.623,04 € 1.309.194,19 € 

 
Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més 
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
Novè. Alliberar el crèdit autoritzat i no disposat per a l’any 2019 i retornar-lo com a 
crèdit disponible, d’un import de cinquanta-cinc mil tres-cents setanta-sis euros amb 
noranta-sis cèntims ( 55.376,96 €). 
 

Crèdits 
autoritzats 
any 2019 

Crèdit 
disposat any 

2019 

Sobrant de 
crèdit autoritzat 



 
 
 
 
 

 

 
740.000.00 €  

684.623,04 -55.376,96 € 

 
Desè. 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.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 12 de les reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim el 15 d’octubre del 2020. 
 
Onzè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la 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. 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

TAULA I - Puntuació 
 

Núm 
Expedient 

Ens Objecte 
Conti
ngut 
(1) 

Enfocament (2)        

Actius 
(2.1) 

Apode
ramen
t  (2.2) 

Habilit
ats 

per a 
la vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 
dret

s 
(2.5) 

Deter
minan

ts 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coord
inació 

(4) 

Trebal
l 

coope
ratiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 
ciutad

ana 
(6) 

Qualit
at 

técnic
a i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

2019/2018 
Consell 

Comarcal del Pla 
de l'Estany 

Promovent el benestar per a 
les famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany. Convocatòria 
2019-20 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2020 
Cruz Roja 

Española -  RI 
Benestar i Comunitat al 

Ripollès 2019-2020 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2021 
Consorci de 

Benestar Social 
del Ripollès 

Benestar i Comunitat al 
Ripollès 2019-2020 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2022 
Consorci d'Acció 

Social de la 
Garrotxa 

Programa de cohesió social a 
la Garrotxa 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 10 8 5 96 

2019/2024 
Fundació Privada 

Montilivi 

Fem Xarxa! L'acció 
comunitària a la comarca del 

Gironès 
10 3 3 2 1 15 12 12 9 8 8 5 88 

2019/2028 
Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Espai Jove i Atenció 
Psicosocial 

10 3 3 2 1 15 15 10 8 8 8 5 88 

2019/2031 
Cruz Roja 

Española -  PE 

Promovem el  benestar per a 
les famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany 
10 3 3 2 1 15 15 12 10 8 7 5 91 

2019/2037 Cruz Roja L'Alt Empordà, una comarca 10 3 3 2 1 15 15 12 9 8 8 5 91 



 
 
 
 
 

 

Española - AE inclusiva, amb salut 
sostenible 

2019/2038 
Cruz Roja 

Española BE 
En crisi, transformem la 

realitat 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2039 
Cruz Roja 

Española - GI 
Fem  Xarxa! 10 3 3 2 1 15 14 13 9 8 8 5 91 

2019/2040 
Fundación 
Intermedia 

Enganxa’t i Renova’t: Accions 
per treballar habilitats 

bàsiques i inclusió social i 
laboral de la Comunitat 

Gitana de Figueres 

10 3 3 2 2 15 15 12 10 9 10 5 96 

2019/2041 
Cruz Roja 

Española - GA 
Programa de Cohesió Social 

de la Garrotxa 
10 3 3 2 1 15 12 12 9 8 8 5 88 

2019/2042 
Cruz Roja 

Española - CE 
Sistema de de resposta 

urgent davant l'empobriment 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2043 

Fundació Servei 
Gironí de 

Pedagogia Social 
- Gironès 

Fem Xarxa! Comarca Gironès 10 2 3 2 1 15 12 12 8 8 6 5 84 

2019/2044 
Ajuntament de la 

Jonquera 
Dinamitzador per al benestar 

jove 
9 2 2 2 0 12 8 7 7 6 6 4 65 

2019/2046 
Ajuntament de 

Girona 
Projecte Àmbar 10 2 3 2 1 15 15 12 9 9 8 5 91 

2019/2048 

Caritas 
Diocesanas de 

Girona - Alt 
Empordà 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut i 

sostenible 
10 3 3 2 2 15 15 13 10 9 9 5 96 

2019/2057 
Consell 

Comarcal del 
Baix Empordà 

En crisi, transformem la 
realitat 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2060 
Caritas 

Diocesanas de 
En crisi, transformem la 

realitat 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

Girona BE 

2019/2061 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona GA 

Programa d'atenció a les 
persones en situació de 

pobresa 
10 3 3 2 1 15 14 12 9 8 9 5 91 

2019/2063 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona GI 

Fem Xarxa! 10 2 3 2 1 15 15 12 8 8 8 5 89 

2019/2064 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona SE 

Dinàmiques participatives per 
a l'abordatge dels 

condicionants socials de la 
salut de les famílies en 
situació de vulnerabilitat 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2065 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona Lloret 

Benestar i Comunitat Lloret 
de Mar 

10 3 3 2 1 15 15 12 9 8 8 5 91 

2019/2066 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona PE 

Promovent el benestar per a 
les famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany 
10 3 3 2 1 15 15 13 10 10 9 5 96 

2019/2067 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona RI 

Benestar i comunitat al 
Ripollès 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2145 
Cruz Roja 
Española 

Projecte de la Selva 
(Ajuntament de Blanes i taula 

de petits municipis de la 
Selva) 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2148 

Fundació Servei 
Gironí de 

Pedagogia Social 
- Lloret de Mar 

Creixem comunitàriament 10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2152 
Fundació Servei 

Gironí de 
Pedagogia Social 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut 

sostenible 
10 3 3 2 2 15 15 13 10 9 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

AE 

2019/2155 
Consorci de 

Benestar Social 
Gironès-Salt 

FEM XARXA! L'acció 
comunitària a la comarca del 

Gironès 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 10 8 5 96 

2019/2159 
Consell 

Comarcal de la 
Cerdanya 

Programa benestar i 
comunitat – Cerdanya 2019 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2161 
Consell 

Comarcal de l'Alt 
Empordà 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut 

sostenible 
10 3 3 2 2 15 15 14 10 10 8 5 97 

2019/2164 
Consell 

Comarcal de la 
Selva 

Dinàmiques participatives per 
a l’abordatge dels 

condicionants socials de la 
salut de les famílies en 
situació de vulnerabilitat 

10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2165 
Ajuntament de 

Blanes 

Promoció de la transformació 
de les condicions de vida 

(suport a l’habitatge, la salut 
emocional i el benestar físic) 

10 3 3 2 1 15 15 10 8 8 8 5 88 

2019/2166 
Ajuntament de 

Puigcerdà 
Sistema de resposta urgent 

davant l'empobriment 
10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2019/2170 

Fundació Servei 
Gironí de 

Pedagogia Social 
- Girona 

Atenció, acompanyament i 
suport als joves emigrats sols, 

majors d’edat, que estan 
vivint en una situació de greu 
marginalitat i exclusió social 

10 3 3 2 2 15 15 14 9 9 9 5 96 

2019/2188 
Fundació Privada 

Escola Sant 
Vicenç de Paül 

Emparaula't i Espai 
Espiadimonis 

10 3 3 2 2 15 15 14 10 9 8 5 96 

2019/2189 
Caritas 

Diocesanas de 
Girona - 

Salut 10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

Puigcerdà 

2019/2203 
Associació 

Ranura 

Projecte Zona Vip, 
Acompanyament terapèutic a 
joves immigrants i formació 

documents 

10 3 3 2 2 15 15 14 10 10 8 4 96 

 
(1) El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i Comunitat. Puntuació màxima 10 punts. 
(2) Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en les bases i el publicat a l’apartat del Benestar i Comunitat del web de Dipsalut.  

2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts. 
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts. 
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 punts. 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de resistència bàsics 
(GRR). Puntuació màxima 2 punts. 
2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts 
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 15 punts. 

(3) Grau de contribució del projecte en algun dels ODS (es valorarà l’operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació màxima 15 
punts. 

(4) Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts. 
(5) Grau en què el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en 

xarxa. Puntuació màxima 10 
(6) Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser usuaris). 

Puntuació màxima 10 punts. 
(7) Qualitat tècnica i coherència global del projecte. Puntuació màxima 5 punts. 

 



 
 
 
 
 

 

ANNEX I – Distribució per comarques 
 
Alt Empordà 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio
nables (€) 

Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

%  
Atorgat 
s/ base 

subvenci
onable 

2019/2037 
Cruz Roja Española - 
AE 

Q2866001
G 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  114.583,57 107.993,57 94,25% 

2019/2040 Fundación Intermedia G65731374 

Enganxa’t i Renova’t: Accions per 
treballar habilitats bàsiques i 
inclusió social i laboral de la 
Comunitat Gitana de Figueres 

  20.000,00 20.000,00 100,00% 

2019/2048 
Caritas Diocesanas de 
Girona - Alt Empordà 

R1700016
G 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut i sostenible 

  74.030,00 73.199,00 98,88% 

2019/2152 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social AE 

G17148693 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  32.011,75 32.011,75 100,00% 

2019/2161 
Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà 

P6700008C 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  107.845,39 107.845,39 100,00% 

2019/2188 
Fundació Privada 
Escola Sant Vicenç de 
Paül 

G17088568 Emparaula't i Espai Espiadimonis   26.675,00 26.250,00 98,41% 

2019/2203 Associació Ranura G55300347 

Projecte Zona Vip, 
Acompanyament terapèutic a 
joves immigrants i formació 
documents 

  19.300,00 19.300,00 100,00% 

      TOTAL 386.599,71  



 
 
 
 
 

 

Baix Empordà 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2038 
Cruz Roja Española 
BE 

Q2866001G En crisi, transformem la realitat   84.215,31 83.215,31 98,81% 

2019/2057 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà 

P6700009A En crisi, transformem la realitat   126.666,67 123.838,00 97,77% 

2019/2060 
Caritas Diocesanas de 
Girona BE 

R1700016G En crisi, transformem la realitat   123.595,00 122.245,00 98,91% 

      TOTAL 329.298,31  

 
 



 
 
 
 
 

 

Cerdanya 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble  

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2042 
Cruz Roja Española - 
CE 

Q2866001G 
Sistema de de resposta urgent 
davant l'empobriment 

  12.200,00 12.200,00 100,00% 

2019/2159 
Consell Comarcal de 
la Cerdanya 

P1700016G 
Programa benestar i comunitat – 
Cerdanya 2019 

  18.300,00 18.300,00 100,00% 

2019/2166 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 

  18.300,00 18.300,00 100,00% 

2019/2189 
Caritas Diocesanas de 
Girona - Puigcerdà 

R1700016G Salut   12.200,00 12.200,00 100,00% 

      TOTAL 61.000,0   

 
 



 
 
 
 
 

 

 
Garrotxa 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble  

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2022 
Consorci d'Acció 
Social de la Garrotxa 

P6700012E 
Programa de cohesió social a la 
Garrotxa 

  135.968,78 131.520,94 96,73% 

2019/2041 
Cruz Roja Española - 
GA 

Q2866001G 
Programa de Cohesió Social de 
la Garrotxa 

  13.694,15 7.268,64 53,08% 

2019/2061 
Caritas Diocesanas de 
Girona GA 

R1700016G 
Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 

  22.895,00 20.650,00 90,19% 

      TOTAL 159.439,58  

 
 



 
 
 
 
 

 

Gironès 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2024 
Fundació Privada 
Montilivi 

G55121891 
Fem Xarxa! L'acció comunitària 
a la comarca del Gironès 

  34.500,00 30.300,00 87,83% 

2019/2039 
Cruz Roja Española - 
GI 

Q2866001G Fem  Xarxa!   16.433,33 15.433,33 93,91% 

2019/2043 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Gironès 

G17148693 Fem Xarxa! Comarca Gironès   31.674,71 14.030,30 44,29% 

2019/2046 Ajuntament de Girona P1708500B Projecte Àmbar   149.833,33 138.580,00 92,49% 

2019/2063 
Caritas Diocesanas de 
Girona GI 

R1700016G Fem Xarxa!   26.870,00 22.500,00 83,74% 

2019/2155 
Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt 

Q1700548I 
FEM XARXA! L'acció 
comunitària a la comarca del 
Gironès 

  106.152,00 106.152,00 100,00% 

2019/2170 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Girona 

G17148693 

Atenció, acompanyament i 
suport als joves emigrats sols, 
majors d’edat, que estan vivint 
en una situació de greu 
marginalitat i exclusió social 

  115.000,00 115.000,00 100,00% 

      TOTAL 441.995,63  



 
 
 
 
 

 

 
Pla de l’Estany 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Concepte
s no 

subvenci
onables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2018 
Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany 

P6700010I 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany. Convocatòria 2019-20 

  43.933,33 43.933,33 100,00% 

2019/2031 
Cruz Roja Española -  
PE 

Q2866001G 
Promovem el  benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany 

  28.938,67 26.654,67 92,11% 

2019/2066 
Caritas Diocesanas de 
Girona PE 

R1700016G 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany 

  14.640,00 14.012,00 95,71% 

      TOTAL 84.600,00  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
Ripollès 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF 
Projecte / 

Programa / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2020 
Cruz Roja 
Española -  RI 

Q2866001G 

Benestar i 
Comunitat al 
Ripollès 2019-
2020 

  59.962,42 59.962,42 100,00% 

2019/2021 
Consorci de 
Benestar Social del 
Ripollès 

Q1700626C 

Benestar i 
Comunitat al 
Ripollès 2019-
2020 

  28.283,69 28.283,69 100,00% 

2019/2067 
Caritas Diocesanas 
de Girona RI 

R1700016G 
Benestar i 
comunitat al 
Ripollès  

  29.753,89 29.753,89 100,00% 

      TOTAL 118.000,00  

 



 
 
 
 
 

 

Selva 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Concepte
s no 

subvenci
onables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvencion

able 
Corregida 

SUBVENCIÓ 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2028 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

P1710200E Espai Jove i Atenció Psicosocial   63.316,00 30.101,00 47,54% 

2019/2064 
Caritas Diocesanas de 
Girona SE 

R1700016G 

Dinàmiques participatives per a 
l'abordatge dels condicionants 
socials de la salut de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 

  92.908,00 92.000,00 99,02% 

2019/2065 
Caritas Diocesanas de 
Girona Lloret 

R1700016G 
Benestar i Comunitat Lloret de 
Mar 

  25.866,00 23.800,00 92,01% 

2019/2145 Cruz Roja Española  Q2866001G 
Projecte de la Selva (Ajuntament 
de Blanes i taula de petits 
municipis de la Selva) 

  111.660,80 111.660,80 100,00% 

2019/2148 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Lloret de Mar 

G17148693 Creixem comunitàriament   37.398,00 37.398,00 100,00% 

2019/2164 
Consell Comarcal de 
la Selva 

P6700002F 

Dinàmiques participatives per a 
l’abordatge dels condicionants 
socials de la salut de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 

  42.852,67 42.852,67 100,00% 

2019/2165 Ajuntament de Blanes P1702600F 

Promoció de la transformació de 
les condicions de vida (suport a 
l’habitatge, la salut emocional i el 
benestar físic) 

  90.085,83 75.071,53 83,33% 

      TOTAL 412.884,00  

 



 
 
 
 
 

 

ANNEX II – Sol·licituds desestimades 
 

Núm. 
Expedient 

Entitat CIF Objecte Motiu desestimació 

2019/2172 Associació Educativa 

Vall del Terri 

G17405184 Projecte FAR Es una ONL i no s’integra en el projecte 

del seu ajuntament (convocatòria, punt 3).  

2019/2204 Fundació Privada 

Infància i Família - 

GIRONA 

G63631402 Espai d’Atenció Familiar (Ed’AF) 
Es una ONL i no s’integra en el projecte 

del seu ajuntament (convocatòria, punt 3) 

 

 
ANNEX III - Desistiment 
 

Núm. Expedient Entitat CIF 
Desistiment, data i número de Registre 

d’Entrada 

2019/2186 AECC Catalunya contra el Càncer G28197564 RE núm. 19/3253, de 24/05/2019 

 
 



 
 
 
 
 

 

ANNEX IV – Desestimació per puntuació insuficient 

Núm 

Expedient 
Ens Objecte 

Contin

gut (1) 

Enfocament (2)        

Actius 

(2.1) 

Apode

ramen

t  (2.2) 

Habilit

ats 

per a 

la vida 

(2.3) 

SOC I 

GRR 

(2.4) 

Gara

ntía 

dret

s 

(2.5) 

Deter

minan

ts 

salut 

(2.6) 

ODS 

(3) 

Coordi

nació 

(4) 

Trebal

l 

coope

ratiu i 

en 

xarxa 

(5) 

Partici

pació 

ciutad

ana 

(6) 

Qualitat 

técnica i 

coherèn

cia (7) 

 

TOTAL 

2019/2044 Ajuntament de la 

Jonquera 

Dinamitzador per al benestar 

jove 

9 2 2 2 0 12 8 7 7 6 6 4 65 

 
(1) El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i Comunitat. Puntuació màxima 10 punts. 
(2) Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en les bases i el publicat a l’apartat del Benestar i Comunitat del web de Dipsalut.  

2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts. 
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts. 
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 punts. 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de resistència bàsics 
(GRR). Puntuació màxima 2 punts. 
2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts 
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 15 punts. 

(3) Grau de contribució del projecte en algun dels ODS (es valorarà l’operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació màxima 15 
punts. 

(4) Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts. 
(5) Grau en què el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en 

xarxa. Puntuació màxima 10 
(6) Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser usuaris). 

Puntuació màxima 10 punts. 
(7) Qualitat tècnica i coherència global del projecte. Puntuació màxima 5 punts. 



 
 
 
 
 

 

ANNEX V- Imputacions anuals dels imports atorgats 

Núm. 
Expedient 

Ens CIF 
Import 
atorgat 

total 

Bestreta 
% 

Import 
c/pressupost  

Any 2019 

Import imputat 
Any 2020 

Aplicació 
pressupotària 

2019/2018 Consell Comarcal del Pla de l'Estany P6700010I 43.933,330 40% 17.573,33 26.360,000 

 
4/3110/46501 

2019/2020 Cruz Roja Española -  RI Q2866001G 59.962,420 30% 17.988,73 41.973,690 
4/3110/48903 

2019/2021 Consorci de Benestar Social del Ripollès Q1700626C 28.283,690 40% 11.313,48 16.970,210 
4/3110/46700 

2019/2022 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa P6700012E 131.520,940 40% 52.608,38 78.912,560 
4/3110/46700 

2019/2024 Fundació Privada Montilivi G55121891 30.300,000 30% 9.090,00 21.210,000 
4/3110/48903 

2019/2028 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 30.101,000 40% 12.040,40 18.060,600 
4/3310/46205 

2019/2031 Cruz Roja Española -  PE Q2866001G 26.654,670 30% 7.996,40 18.658,270 
4/3110/48903 

2019/2037 Cruz Roja Española - AE Q2866001G 107.993,570 30% 32.398,07 75.595,500 
4/3110/48903 

2019/2038 Cruz Roja Española BE Q2866001G 83.215,310 30% 24.964,59 58.250,720 
4/3110/48903 

2019/2039 Cruz Roja Española - GI Q2866001G 15.433,330 30% 4.630,00 10.803,330 
4/3110/48903 



 
 
 
 
 

 

2019/2040 Fundación Intermedia G65731374 20.000,000 30% 6.000,00 14.000,000 
4/3110/48903 

2019/2041 Cruz Roja Española - GA Q2866001G 7.268,640 30% 2.180,59 5.088,050 
4/3110/48903 

2019/2042 Cruz Roja Española - CE Q2866001G 12.200,000 30% 3.660,00 8.540,000 
4/3110/48903 

2019/2043 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 
- Gironès G17148693 14.030,300 30% 4.209,09 9.821,210 

4/3110/48903 

2019/2044 Ajuntament de la Jonquera P1709300F 0,000 40% 0 0,000 
4/3310/46205 

2019/2046 Ajuntament de Girona P1708500B 138.580,000 40% 55.432,00 83.148,000 
4/3310/46205 

2019/2048 Caritas Diocesanas de Girona - Alt Empordà R1700016G 73.199,000 30% 21.959,70 51.239,300 
4/3110/48903 

2019/2057 Consell Comarcal del Baix Empordà P6700009A 123.838,000 40% 49.535,20 74.302,800 
4/3110/46501 

2019/2060 Caritas Diocesanas de Girona BE R1700016G 122.245,000 30% 36.673,50 85.571,500 
4/3110/48903 

2019/2061 Caritas Diocesanas de Girona GA R1700016G 20.650,000 30% 6.195,00 14.455,000 
4/3110/48903 

2019/2063 Caritas Diocesanas de Girona GI R1700016G 22.500,000 30% 6.750,00 15.750,000 
4/3110/48903 

2019/2064 Caritas Diocesanas de Girona SE R1700016G 92.000,000 30% 27.600,00 64.400,000 
4/3110/48903 

2019/2065 Caritas Diocesanas de Girona Lloret R1700016G 23.800,000 30% 7.140,00 16.660,000 
4/3110/48903 



 
 
 
 
 

 

2019/2066 Caritas Diocesanas de Girona PE R1700016G 14.012,000 30% 4.203,60 9.808,400 
4/3110/48903 

2019/2067 Caritas Diocesanas de Girona RI R1700016G 29.753,890 30% 8.926,17 20.827,720 
4/3110/48903 

2019/2145 Cruz Roja Española Blanes Q2866001G 111.660,800 30% 33.498,24 78.162,560 
4/3110/48903 

2019/2148 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 
- Lloret de Mar G17148693 37.398,000 30% 11.219,40 26.178,600 

4/3110/48903 

2019/2152 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 
AE G17148693 32.011,750 30% 9.603,53 22.408,220 

4/3110/48903 

2019/2155 Consorci de Benestar Social Gironès-Salt Q1700548I 106.152,000 40% 42.460,80 63.691,200 
4/3110/46700 

2019/2159 Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G 18.300,000 40% 7.320,00 10.980,000 
4/3110/46501 

2019/2161 Consell Comarcal de l'Alt Empordà P6700008C 107.845,390 40% 43.138,16 64.707,230 
4/3110/46501 

2019/2164 Consell Comarcal de la Selva P6700002F 42.852,670 40% 17.141,07 25.711,600 
4/3110/46501 

2019/2165 Ajuntament de Blanes P1702600F 75.071,530 40% 30.028,61 45.042,920 
4/3310/46205 

2019/2166 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 18.300,000 40% 7.320,00 10.980,000 
4/3310/46205 

2019/2170 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 
- Girona G17148693 115.000,000 30% 34.500,00 80.500,000 

4/3110/48903 

2019/2188 
Fundació Privada Escola Sant Vicenç de 
Paül G17088568 26.250,000 30% 7.875,00 18.375,000 

4/3110/48903 



 
 
 
 
 

 

2019/2189 Caritas Diocesanas de Girona - Puigcerdà R1700016G 12.200,000 30% 3.660,00 8.540,000 
4/3110/48903 

2019/2203 Associació Ranura G55300347 19.300,000 30% 5.790,00 13.510,000 
4/3110/48903 

 



 
 
 
 
 

 

7. Expedient 2018/1753/X020301 – Proposta de pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a l'execució de programes de salut 
pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
 
Vist l’acord de Consell Rector, de 7 de febrer de 2017 (sessió ordinària número 
2017/02), pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a 
l’execució de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, que es va 
signar el dia 6 de juliol de 2017.  
 
El pacte onzè del conveni esmentat anteriorment estableix que la seva vigència serà 
de dos anys des de la data de la signatura i que en qualsevol moment previ a la 
finalització del termini previst els signants podran acordar de forma unànime la seva 
pròrroga per un termini màxim de 2 anys addicionals, sense perjudici que perdurin les 
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions 
d’aquest. 
 
El 15 de maig de 2019, amb RE 3098/2019, l’Ajuntament d’Olot ha presentat l’acord de 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’ Olot, de data 25 de maig de 2017, en què 
aproven la pròrroga del conveni col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a l’execució 
de programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 
Atès que el 6 de juliol finalitza la vigència del conveni i que Dipsalut també considera 
oportú la seva pròrroga per dos anys addicionals. 
 
Vist l’informe proposta, de 27 de juny de 2019, emès pel cap de l’Àrea de Salut 
Ambiental i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut en què 
proposen la pròrroga del termini de vigència del conveni esmentat anteriorment per un 
període de dos anys addicionals . 
Atès que els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic, preveuen diferents previsions referents als requisits de validesa, 
eficàcia, contingut, efectes i tràmits preceptius en relació a l’aprovació de convenis que 
es compleixen en el cas del conveni a prorrogar. 
 
Atesos aquests antecedents, que el Consell Rector és l’òrgan competent per aprovar 
la pròrroga del conveni, i l’article 34 dels Estatuts de Dipsalut, que estableix que 
finalitzat el mandat els òrgans de govern unipersonals i els òrgans col·legiats 
continuen amb les seves funcions per a l’administració ordinària de l’organisme fins a 
la renovació dels seus membres, el Consell Rector en funcions aprova, per unanimitat, 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre Dipsalut i l’Ajuntament 
d’Olot, signat en data 6 de juliol de 2017, per a l’execució dels programes de Salut 
Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut fins el dia 31 de desembre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot. 
 

 



 
 
 
 
 

 

El president recorda que, atès que es tracta d’una sessió extraordinària de caracter 
urgent, no hi ha punt de precs i preguntes, però vol agrair la resta de membres del 
Consell Rector pel to col·laboratiu i participatiu de cadascuna de les reunions que 
s’han portat a terme durant la legislatura, i recorda els assistents que Dipsalut és un 
organisme de prestigi que compta amb el reconeixement dels actors polítics i socials 
de la demarcació, per al qual només tenen bones paraules. 
 
El president emplaça els assistents a la darrera reunió de la legislatura, convocada 
prèviament, i aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas   Jordi Batllori i Nouvilas 
 


