
 
 
 
 
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Gestió Administrativa i Recursos Humans. 
Exp. 2019/2712/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut 17 de setembre de 
2019 
 
Núm. sessió: 2019/10 
Caràcter: Ordinària 
Data: 17 de setembre de 2019 
Horari: De les 9:05 a les 9:55 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona  
 
Hi assisteixen: 
 
• Presidenta p.d.: 

Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Anna Barnadas i López 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Sílvia Paneque i Sureda 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Laia Pèlach i Saget 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Viceinterventor: 
Ernest Ruiz Garcia 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteixen, convidats per la Presidència, el senyor Miquel Noguer i Planas, 
president de la Diputació de Girona, i el senyor David Álvarez i Carreño, responsable 
de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Han excusat la seva absència els vocals senyor Josep Maria Bagot i Belfort i senyor 
Albert Piñeira i Brosel. 
 



 
 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/09, 
del dia 6 d’agost de 2019, constitutiva 

 
2. Informacions de Govern 

 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2019/2646/G010101 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació 
de Girona de l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
Dipsalut per al 2020 
 

5. Expedient 2019/2379/F0101200 - Proposta al Consell Rector d’aprovació 
del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona per a l’exercici 2020 

 
6. Expedient 2017/1786 - Proposta sobre el reajustament de la despesa del 

contracte de Teleassistència Domiciliària 
 

7. Expedient 2018/2342 - Proposta al Consell Rector d’esmena d’error 
material, de fet o aritmètic en  la resolució de subvencions del programa 
del suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de les 
plagues urbanes (pt10) per l’any 2019. 

 
8. Expedient 2016/2284 - Proposta al Consell Rector relativa a la modificació 

de l’aplicació a les subvencions concedides pendents de la convocatòria 
de subvencions per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 
per ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona. 
 

9. Expedient 2016/954 - Proposta al Consell Rector relativa a la modificació 
de l’aplicació de la subvenció exclosa de concurrència pública pel 
projecte Mosquito Alert de ciència ciutadana per millorar la investigació 
de mosquits vectors a la província de Girona. Blanes. Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 

10. Expedient 2015/791 - Proposta al Consell Rector d’inici del procediment 
de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Pont de Molins per al finançament de despeses de l’ús del consultori 
local. SAC 2015/23. Pont de Molins. Ajuntament de Pont de Molins. 
 

11. Expedient 2014/2015 - Proposta al Consell Rector d’inici del procediment 
de reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs 
per al finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als 
ajuntaments de la demarcació de Girona. SACI 2014/10. Garrigàs. 
Ajuntament de Garrigàs. 

 



 
 
 
 
 

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

 
13. Torn obert de paraules  

 
Desenvolupament de la sessió 
 

La presidenta inicia la sessió explicant de manera prèvia als assistents que un dels 
punts de l’ordre del dia és l’aprovació del pressupost de l’Organisme per al 2020, 
per a la seva tramesa i incorporació al pressupost general de la Diputació. La 
presidenta explica que es tracta d’un projecte de pressupost en un context previ als 
càlculs pressupostaris en què està treballant la Corporació, i sense creixement, tot i 
que l’Organisme encara està en expansió, en espera del que pugui succeir al 
novembre, quan està prevista l’aprovació del pressupost corporatiu i tenint en 
compte que durant el primer trimestre de l’exercici vinent s’incorporarant els 
romanents corresponents al tancament de l’exercici actual. 
 
Aquest projecte de pressupost s’ha centrat en seguir oferint les mateixes línies 
d’actuació en el Catàleg de Serveis i amb la mirada posada en els nous objectius 
estratègics de l’Organisme. En tot cas, la presidenta confia que en el moment de 
l’execució d’aquest pressupost, la realitat serà més positiva, atès que existeix un 
compromís per part de la Presidència de la Diputació per a fer futures injeccions de 
crèdit al pressupost que Dipsalut aprovi, d’acord amb les necessitats que presenti 
l’Organisme. 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/09, del 
dia 6 d’agost de 2019, constitutiva 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 
2019/09, constitutiva i ordinària, del dia 6 d’agost de 2019, que ha estat lliurat 
prèviament als assistents. 
 

2. Informacions de Govern 
 
La presidenta informa els assistents de la participació de l’Organisme en la mesa 
conjunta –amb la presència, entre d’altres, de totes les Diputacions, diversos 
departaments del Govern de la Generalitat i el tercer sector– sobre la pobresa 
energètica, originada per les comunicacions de les companyies elèctriques als 
ajuntaments. En aquest sentit, la presidenta opina que Dipsalut ha de ser present 
políticament i tècnica en aquesta mesa, en col·laboració amb la resta de 
departaments i organismes de la Diputació que també hi estan implicats, amb 
l’objectiu de solucionar la situació de deute acumulat però, encara més important, 
amb la finalitat que aquest deute econòmic no es segueixi incrementant. Per tant, 
es proposarà un conveni a les empreses del sector per tal que a partir de 2020 no 
s’acumuli més deute. Finalment, la presidenta es compromet a informar 
puntualment el Consell Rector en l’evolució d’aquest assumpte. 
 



 
 
 
 
 

D’altra banda, la presidenta informa que Dipsalut i la diputada d’Acció Social van 
assistir convidades a la presentació d’un Pla Estratègic d’Acció Social, que obrirà 
un procés de participació, al qual Dipsalut resta convidat. 
 
Finalment, la presidenta informa que està previst assistir a l’acte de celebració del 
25è aniversari de la Coordinadora d’ONGs i expressa, de nou, la seva voluntat de 
fer una futura reunió del Consell Rector en la seu de Dipsalut, que ha de servir per 
conèixer tant les instal·lacions de l’Organisme com el Catàleg de Serveis, les 
seves línies i les diferents actuacions que porta a terme.  
 
Per la seva banda, la gerent informa que també té la intenció de presentar als 
membres del Consell els Plans Municipals de Salut i Sostenibilitat, i en concret el 
pla pilot que s’estan portant a terme a Torroella de Montgrí, Arbúcies i Sant Feliu 
de Guíxols. En aquest sentit, informa els asisstents que l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí ha rebut un premi de les Nacions Unides per les seves actuacions en 
matèria de sostenibilitat. A més, està prevista una reunió amb el nou equip de 
govern de l’Ajuntament per a poder concretar els resultats de la primera fase del 
pla pilot, el qual també està previst que s’expliqui detalladament als membres del 
Consell en una futura reunió, junt amb les següents fases del projecte. Finalment, 
la gerent explica que Dipsalut participarà en una taula rodona organitzada per la 
Generalitat i pel Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible per a 
compartir aquesta experiència. 

 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 

 
 



 
 
 
 
 

 
Núm. Data aprov. Unitat de treball Expedient Contingut 

206 7/5/2019 Proteció de la salut 2018/0243  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2018 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de 
Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 3.357,00 € a 
2.957,00 €. 

207 7/5/2019 Proteció de la salut 2018/0391  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Les Preses, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2018 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de 
Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 6.581,00 € a 
5.277,00 €. 

227 20/5/2019 Subvencions 2017/2348  

Modificar el decret de Presidència, de 10 de novembre de 2017, de concessió de la subvenció per 
realitzar reformes als vestuaris del Camp de futbol municipal i piscina per tal de reduir el risc de 
transmissió de la legionel·la a favor de l’Ajuntament de Flaçà, pel que fa a l’aplicació pressupostària 
on s’imputa la despesa, de manera que l’import de 13.171,25 € s’imputi en l’aplicació 
pressupostària del pressupost del 2019. 

229 23/5/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d'Organització 

2012/0952  

Decret d’aprovació de la liquidació parcial del contracte mixt de subministrament i serveis 
CPH01/2010 per al Subministrament, instal·lació i gestió de la xarxa de desfibril·ladors del 
programa Girona, territori cardioprotegit a l’empresa Cardiac Science France SAS. 

230 23/5/2019 Proteció de la salut 2018/0275  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix, per dur a terme 
actuacions del Catàleg de Serveis 2018 que es realitzin a través del Consorci de Medi Ambient de 
Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 3.268,00 € a 
2.868,00 €. 

231 23/5/2019 Proteció de la salut 2018/0296  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, per dur a 
terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 que es realitzin a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 
4.766,00 € a 4.372,00 €. 

232 23/5/2019 Subvencions 2018/1056 Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per finançament de projectes de promoció de la 
salut (Pm07). De l'Ajuntament d’Anglès. 

234 23/5/2019 Subvencions 2018/1147  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Federación Española de Biotecnólogos, per a la 
realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació 
de Girona i minorar-lo de 2.500,00 € a 1.303,68 €. 



 
 
 
 
 

Núm. Data aprov. Unitat de treball Expedient Contingut 

235 23/5/2019 Subvencions 2018/1351  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Entitats Catalanes d’Acció Social, per a la 
realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació 
de Girona i minorar-lo de 796,62 € a 767,01 €. 

236 23/5/2019 Subvencions 2018/1661  

Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic al manteniment de Parcs Urbans de Salut 
i Xarxes d’itineraris saludables a l’Ajuntament de Pedret i Marzà, i minorar-la de 1.100,00 € a 
652,17 € d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

247 24/5/2019 
Serveis Jurídics, 

Econòmics i 
d'Organització 

2018/0270  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, per dur a 
terme actuacions del Catàleg de Serveis 2018 que es realitzin a través del Consorci de Medi 
Ambient de Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin i minorar-la de 
6.553,00 € a 6.147,00 €. 

248 24/5/2019 Subvencions 2018/1245  

Revocar la subvenció concedida a l’Associació Natura Respira 3.0 Escola Europea de Respiració, 
per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 12 de juny de 2018 (sessió ordinària número 2018/05) 
i per un import de 1.587,24 € per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables. 

249 24/5/2019 Subvencions 2018/1441  

Revocar la subvenció concedida a l’Associació Mares en Lactància i Criança, per import de 340,67 
€ per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables, atès que no ha presentat 
al·legacions ni ha aportat més documentació al requeriment d’esmena del compte justificatiu. 

250 24/5/2019 Subvencions 2018/1681  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cabanes, per import de 569,91 € per al suport 
econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, atès que no ha presentat la 
documentació justificativa requerida. 

251 24/5/2019 Subvencions 2018/1700  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, per acord del Consell 
Rector de Dipsalut de 6 de febrer de 2018 (sessió ordinària núm. 2018/1) i per import de 1.100,00 € 
per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses 
derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables. 

252 24/5/2019 Subvencions 2018/1705  

Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Puigcerdà, per l’acord de Consell Rector de 
Dipsalut de 6 de febrer de 2018 (sessió ordinària núm. 2018/1) i per import de 1.300,00 € per al 
suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades 
del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables. 

343 30/7/2019 Contractació 2019/2596  

Adjudicar a New Project Networking SL, el contracte menor de subministrament per l’adquisició 
d'un ordinador portàtil, per import de 1.808,00 €, IVA no inclòs, més un import de 379,68 €, en 
concepte d’IVA que totalitzen 2.187,68 €. 



 
 
 
 
 

Núm. Data aprov. Unitat de treball Expedient Contingut 

344 30/7/2019 Gestió documental i 
arxiu 2019/2616  Decret de sol·licitud d’alta del certificats digital de la senyora Maria Puig i Ferrer 

345 6/8/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/1490  

Nomenar funcionari interí de l’Organisme el senyor Miquel Obrador i Corominas i designar-lo 
perquè proveeixi, de manera temporal, el lloc de treball de “Coordinador/a tècnic/a de sistemes 
d'informació”, adscrit al Servei d’Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació, amb efectes 
del dia 1 d’agost de 2019, a l’empara d’allò que preveuen les bases específiques de la 
convocatòria. 

346 8/8/2019 Contractació 2019/2221  

Adjudicar a Pistatxo Produccions S.L., el contracte menor de servei de disseny i realització 
d'activitats d'integració al Festivalot, per import de 5.800,00 €, IVA no inclòs, més un import de 
1.218,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.018,00 €, d acord amb el seu pressupost número 
43-2018 de data 4 de maig de 2018. 

347 8/8/2019 Contractació 2019/2384  

Decret de rectificació de l’error material detectat al decret d’adjudicació del contracte menor del 
Subministrament d’adquisició d'un ordinador portàtil. New Project Networking SL 

348 13/8/2019 Contractació 2019/1275  

Decret de rectificació d’error aritmètic i de modificació del contracte del servei de suport i atenció 
psicològica en situacions d’emergència i la formació vinculada, del catàleg de serveis de Dipsalut. 

349 13/8/2019 Subvencions 2019/0768  

Concedir a l’Associació Dentistes Solidaris de Girona, una subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al 
pressupost per les despeses del projecte Somriures solidaris, per import de 46.463,00 €. 

350 13/8/2019 Gestió administrativa 
i recursos humans 2019/2494  

Decret d’aprovació de les bases i de la convocatòria del procediment selectiu per a l’accés a una 
plaça de tècnic/a de gestió d’administració general de la plantilla de personal funcionari de Dipsalut 
en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 

 
 



  

4. Expedient 2019/2646/G010101 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
Dipsalut per al 2020 

 
El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2018/10, que té 
lloc el 23 d’octubre de 2018, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la 
plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2019.  
 
El Ple de la Diputació aprova aquests dos documents en la sessió de 27 de novembre 
de 2018, i posteriorment es publiquen com a definitius al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 18, de 25 de gener de 2019. 
 
És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de 
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de 
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No 
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per 
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector les 
eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament 
amb el pressupost de cada exercici. 
 
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme 
proposen a aquesta Presidència, en data 12 de setembre de 2019 que el Consell 
Rector aprovi la plantilla i la relació de llocs de treball que es reprodueixen com a 
annexos 1 i 2, incloure la dotació econòmica prevista en el capítol 1 del pressupost de 
Dipsalut de l’exercici 2020 i elevar l’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla 
al Ple de la Diputació de Girona. 
 
El Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius de la Diputació emet, el 6 de 
setembre de 2019, un informe favorable a la proposta esmentada, la qual recull les 
línies bàsiques de la memòria signada per la Gerència en data  5 de setembre de 
2019, marcades pels acords precedents d’aprovació consecutiva de les plantilles i les 
relacions de llocs de treball, tot aplicant-hi previsions en matèria d’increments 
retributius que pugui establir la propera Llei de pressupostos generals de l’Estat, amb 
un increment global anual màxim respecte de les retribucions a 31 de desembre de 
2018 d’un 3,3%.  
 
Respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici 2019, es proposa una modificació en 
el nombre d’efectius previstos, amb un increment d’una plaça, de naturalesa 
conjuntural, l’objectiu de la qual és continuar desenvolupant el Pla d’ordenació en 
matèria de recursos humans que va implantar l’Organisme l’any anterior i efectuar 
tasques tècniques polivalents a Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Cal tenir 
en compte que s’extingeix, com estava previst, una plaça de la plantilla de personal 
laboral (corresponent a subalterns) per nomenament d’una plaça de subalterna de 
l’escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari. Està previst, a 
més, que abans de l’1 de gener de 2020 es puguin extingir també 16 places més de 
personal laboral (5 d’auxiliars administratius, 6 d’agents de salut pública municipal i 5 
de tècnics mitjans) atès que es portaran a terme els nomenaments del personal 
funcionari corresponent (5 auxiliar administratius de l’escala d’administració general i 



  

11 tècnics de salut pública de la subescala tècnica de l’escala d’administració 
especial). 
 
A més, també està previst extingir una plaça de personal laboral tècnic de gestió 
durant el 2019 i tres places de personal laboral tècnic informàtic durant el 2020 i que 
es nomeni el personal funcionari corresponent (una plaça de l’escala d’administració 
general de gestió i tres places de l’escala d’administració especial, subescala tècnics, 
tècnics informàtics). 
 
Els nomenaments impliquen l’adscripció a llocs de treball reservats a personal 
funcionari, motiu pel qual també s’extingiran en el seu moment els llocs de treball 
corresponents reservats a personal laboral.  
 
A més, com s’ha comentat, es crea un lloc de treball de tècnic de gestió de l’àmbit 
funcional de Gestió Administrativa i Recursos Humans que serà ocupat per personal 
laboral conjuntural i tindrà, com s’ha dit, funcions relacionades amb el Pla d’ordenació 
en matèria de recursos humans i funcions polivalents a Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització. 
 
La proposta d’acord inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2020, instrument amb 
una funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs 
de treball (RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de 
treball concrets que les conformen, com a annex 2. 
 
La plantilla de Dipsalut per al 2020 és, tenint en compte les places previstes a extingir, 
d’una plaça de personal directiu, 49 places en règim de funcionari i 29 places en 
règim de laboral (les quals es preveu que s’extingiran progressivament en la seva 
totalitat durant els propers anys) i 7 places de caire conjuntural, el qual en total sumen 
57 places efectives (sense tenir en compte les places previstes a extingir). 
 
En ús de les seves atribucions, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector 
aprova, amb l’abstenció de les vocals senyores Laia Pèlach i Sílvia Paneque i el vot 
favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2020, que s’adjunta 
en l’annex 1, agrupat per escales i categories. 
 
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté 
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques. 
 
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les 
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels 
complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements 
que hi apareguin. 
 



  

Tercer. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat, 
d’acord amb el que disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Quart. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost de Dipsalut per al 2020. 
 
Annex 1: Plantilla de personal de Dipsalut de 2020 

 
FUNCIONARIS DE CARRERA 

 
II. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PE 
Tècnics 3 A1 1 2   1 
Gestió 6 A2 1 5   2 
Administratius 6 C1 1 5    
Auxiliars 7 C2  7    
Subalterns 1 E 1     
TOTAL 23  4 19   3 

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

III. 1. Subescala técnica 

a) Titulats superiors Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PE 
Tècnics de comunicació i difusió 1 A1  1    

Tècnics de qualitat i innovació 1 A1 1     

Tècnics de salut pública 3 A1 3     

TOTAL 5  4 1    

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

III. 1. Subescala técnica 

b) Titulats grau mitjà Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PE 
Tècnics informatics 6 A2  6    

Tècnics de salut pública 15 A2 1 14   1 

Tècnics de serveis socials 3 A2 1 2    

TOTAL 24  2 23   1 

TOTALS PERSONAL FUNCIONARI 

TOTAL 53  10 43   4 
 



  

PERSONAL LABORAL 

Denominació del lloc de treball Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PE 
Administratius 4 C1  4   4 

Auxiliars 7 C2  7   7 

Tècnics de gestió 1 A2  1   1 

Tècnics informàtics 4 A2  4   4 

Tècnics de difusió 1 A1  1   1 

Tècnics de salut pública municipal 12 A2  12   12 

TOTAL PERSONAL LABORAL 

TOTAL 29   29   29 
 

PERSONAL DIRECTIU 

Denominació del lloc de treball Núm. Grup 
Observacions 
PO PV PP PF PE 

Gerents 1 A1 1     

TOTAL PERSONAL DIRECTIU 

TOTAL 1  1     
 

PERSONAL CONJUNTURAL 

Denominació del lloc de treball Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PE 
Responsables de l’OSS 1 A1  1    

Tècnics FEDER 4 A2 4     

Tècnics gestió 1 A2  1    

Auxiliars administratius FEDER 1 C2  1    

TOTAL PERSONAL CONJUNTURAL 

TOTAL 7  4 3    
 

RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL 

 Núm. PO PV PP PF PA PE 

Nombre total personal funcionari 53 10 43    4 

Nombre total personal laboral 29  29    29 

Nombre total personal directiu 1 1      

Nombre total personal conjuntural 7 4 3     

TOTAL 90 15 75    33 
 

TOTAL PLANTILLA DE 
PERSONAL 

57 

 
Observacions: 
PO: Places ocupades 
PV: Places vacants 
o cobertes de forma interina 

 
PP: Places vacants per promoció interna 
PF: Places pendents de funcionarització 
PE: Places a extingir 



 
 
 
 
 

Annex 2: Relació de llocs de treball (RLT) 2020 
 
Govern i Relacions Institucionals 

Denominació lloc de 
treball Dot. CD CE (*) Compl. Gru

p 
F
P R.J.P 

Factor 
dedicació 

(**)  Localitat Observacions 

Gerència 1     
L
D D    

Dedicació exclusiva / 
Retribució íntegra anual: 
75.983,23 € 

Tècnic/a de 
comunicació i difusió 1 22 19.044,93 € 

 A1 C F    Vacant 

Tècnic/a de difusió 1 21 7.590,19 € 
 A1 C L    A extingir 

Auxiliar de govern 1 13 7.922,74 € 
 C2 C F 5.101,32 € MD 

 Vacant 
Auxiliar de 
comunicació 1 15 8.209,62 € 

 C2 C L 6.987,93 € MD 
 A extingir 

Secció d'Acció social i cooperació internacional 

Cap de la secció 
d'Acció Social 1 26 16.254,63 € 

 A2 C F     
Tècnic/a d'acció social 
i benestar 1 22 14.413,23 €  A2 C F    Vacant 

Observatori social i de salut (OSS) 

Responsable de 
l'OSS 1 26 19.612,16 € 

 A1 C F 6.161,23 € MD 
 Conjuntural / Vacant 

Tècnic/a mitjà/na 
PECT 4 22 14.413,23 € 

 A2 C L    Conjunturals / Vacants 

Auxiliar 
administratiu/iva 
PECT 

1 13 7.922,74 € 
 C2 C L    Conjuntural / Vacant 



 
 
 
 
 
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 

Denominació lloc de 
treball 

Dot. CD CE (*) Compl. 
Gr
up 

F
P 

R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

 
Localitat Observacions 

Cap dels Serveis 
jurídics, econòmics i 
d'organització 

1 28 24.303,50 € 
 A1 C F 6.161,23 € MD 

 Vacant 

Cap de l'Àrea de 
Gestió Administrativa 
i Econòmica 

1 28 11.863,73 €  A1 C F 9.278,79 € MD  A extingir 

Responsable adjunt/a 
de Serveis jurídics, 
econòmics i 
d'organització 

1 26 19.612,16 € 
 A1 C F    Vacant 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.413,23 € 
 A2 C F    

Àmbit funcional de gestió 
admin. i RH 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.413,23 € 
 A2 C F    Conjuntural / Vacant 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.413,23 €  A2 C F    
Àmbit funcional de 
subvencions / Vacant 

Tècnic/a mitjà/na de 
subvencions 1 22 8.957,53 € 

 A2 C L    A extingir 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.413,23 € 
 A2 C F    

Àmbit funcional de 
contractació administrativa 
/ Vacant 

Tècnic/a mitjà/na de 
contractació 1 22 8.957,53 € 

 A2 C F    A extingir 

Tècnic/a de gestió 1 22 14.413,23 €  A2 C F    

Àmbit funcional de 
pressupostos i comptabilitat 
/ Vacant 

Tècnic/a mitjà/na de 
fiscalització i 
comptabilitat 

1 22 8.957,53 € 
 A2 C F    A extingir 



 
 
 
 
 

Denominació lloc de 
treball 

Dot. CD CE (*) Compl. 
Gr
up 

F
P 

R.J.P 
Factor 
dedicació 
(**) 

 
Localitat Observacions 

Administratiu/iva 
especialista (Gestió 
documental) 

1 18 8.209,62 €  C1 C F    

Reservat integració 
persones amb discapacitat 
(≥33%) 

Administratiu/iva 4 15 7.749,63 € 
 C1 C F    Vacants 

Administratiu/iva 3 18 8.209,62 € 
 C1 C L    A extingir 

Auxiliar 
administratiu/iva 3 13 7.922,74 € 

 C2 C F    Vacants 

Auxiliar 
administratiu/iva 3 15 8.209,62 € 

 C2 C L    A extingir 

Auxiliar de serveis 1 13 8.682,45 € 
 E C F    Horari partit 

            
Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació 

Denominació lloc de 
treball 

Dot. CD CE (*) Compl. 
Gr
up 

F
P 

R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

 
Localitat Observacions 

Cap de servei 
d'Informació per a la 
gestió, la qualitat i la 
innovació 

1 28 24.303,50 € 
 A1 C F 6.161,23 € MD 

  

Coordinador/a 
tècnic/a de sistemes 
d'informació 

1 26 16.254,63 € 
 A2 C F    Vacant 

Tècnic/a en sistemes 
d'informació 5 22 14.413,23 € 

 A2 C F    Vacants 

Tècnic/a mitjà/na 
informàtic/a 4 22 8.957,53 € 

 A2 C L    A extingir 



 
 
 
 
 
 

            
Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones 

Denominació lloc de 
treball 

Dot. CD CE Compl. 
Gr
up 

F
P 

R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

 
Localitat Observacions 

Cap de servei de 
Promoció de la salut, 
benestar i atenció a 
les persones 

1 28 24.303,50 € 
 A1 C F 6.161,23 € MD 

  

Coordinador/a de 
programes de suport 
econòmic 

1 26 16.254,63 € 
 A2 C F    Vacant 

Tècnic/a mitjà/na de 
promoció de la salut 1 26 13.902,67 € 

 A2 C F    A extingir 

Coordinador/a 
tècnic/a de salut 
pública i benestar 

1 26 16.254,63 € 
 A2 C F    Vacant 

Tècnic/a mitjà/na de 
polítiques de salut 1 26 13.902,67 €  A2 C L    A extingir 

Tècnica/a de salut 
pública i benestar 5 22 14.413,23 € 

 A2 C F    
Especialitat en promoció de 
la salut i benestar / Vacants 

Tècnic/a mitjà/na de 
projecte 3 22 8.957,53 € 

 A2 C L    A extingir 

Tècnic/a mitjà/na de 
consultoris locals 1 22 8.957,53 € 

 A2 C L    A extingir 

Tècnic/a d'acció 
social i benestar 1 22 14.413,23 € 

 A2 C F    Vacant 

Administratiu/iva 1 15 7.749,63 € 
 C1 C F    Vacant 

Administratiu/iva 1 18 8.209,62 € 
 C1 C L    A extingir 

Auxiliar 
administratiu/iva 1 13 7.922,74 € 

 C2 C F    Vacant 

Auxiliar 
administratiu/iva 1 15 8.209,62 € 

 C2 C L    A extingir 



 
 
 
 
 

            
Salut Ambiental 

Denominació lloc de 
treball 

Dot. CD CE (*) Compl. 
Gr
up 

F
P 

R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

 
Localitat Observacions 

Cap de servei de 
Salut ambiental 1 28 24.303,50 € 

 A1 C F 10.106,24 € IDE 
  

Responsable adjunt/a 
de salut ambiental 1 26 19.612,16 € 

 A1 C F     
Coordinador/a 
tècnic/a d'avaluació i 
acció de salut pública 
al territori 

1 26 16.254,63 € 
 A2 C F    Vacant 

Tècnic/a de gestió de 
la XASPM i acció al 
territori 

1 26 13.902,67 € 
 A2 C L    A extingir 

Tècnica/a de salut 
pública i benestar 7 22 14.413,23 € 

 A2 C F    
Especialitat en salut 
ambiental / Vacants 

Agent de salut pública 
municipal 6 22 9.050,52 €  A2 C L    A extingir 

Auxiliar 
administratiu/iva 2 13 7.922,74 € 

 C2 C F    Vacants 

Auxiliar 
administratiu/iva 2 15 8.209,62 € 

 C2 C L    A extingir 

            
 

 
C 

 
Concurs 

 
F 

 
Funcionari 

 
CD Complement de destí JE Jornada especial 

 
CE Complement específic L Laboral 

 
D Directiu professional LD Lliure designació 

 
IDE Incompatibilitat / Dedicació exclusiva MD Major dedicació 

 
 

(*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals 

 
(**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals 



 
 
 
 
 

5. Expedient 2019/2379/F0101200 - Proposta al Consell Rector d’aprovació del 
pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2020 

 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer 
l’entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant 
l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat 
local corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils 
el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels 
articles 162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les 
administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que 
abastarà un període mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa 
d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a 
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pública i de conformitat amb la 
regla de la despesa. 
 
L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
(Dipsalut) disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels 
pressupostos i les seves modificacions d’acord amb les respectives bases 
d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 
Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària que conté 
l’expedient d’elaboració del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona per a l’exercici 2020 i en compliment del que disposen els 
Estatuts de de l’Organisme, el Consell Rector, a proposta de la Gerència, aprova,  
l’abstenció de les vocals senyores Laia Pèlach i Sílvia Paneque i el vot favorable de la 
resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
 



 
 
 
 
 

Primer. Aprovar la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, juntament amb els seus annexos i la 
documentació complementària que acompanyen aquesta proposta, d’import equilibrat 
en els seus estats d’ingressos i despeses en la quantitat de catorze milions tres-cents 
trenta mil tres-cents setanta-un euros (14.330.371,00 €), el qual es detalla en l’annex 
d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
Cap. Descripció Import % 
1 Despeses de personal 2.894.836,44 20,20 
2 Despeses en béns corrents 4.878.344,37 34,04 
3 Despeses financeres 0,00 0,00 
4 Transferències corrents 5.851.190,19 40,83 
5 Fons de contingència 0,00 0,00 
A.1. Total despeses corrents 13.624.371,00 95,07 
6 Inversions reals 211.000,00 1,47 
7 Transferències de capital 480.000,00 3,35 
A.2. Total despeses de capital 691.000,00 4,82 
A. Total despeses no financeres 14.315.371,00 99,90 
8 Actius financers 15.000,00 0,10 
9 Passius financers 0,00 0,00 
B. Total despeses financeres  15.000,00 0,10 
TOTAL DESPESES (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Cap. Descripció Import % 
1 Impostos directes 0,00 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 0,00 
3 Taxes, preus públics i altres 183.830,00 1,28 
4 Transferències corrents 14.131.041,00 98,61 
5 Ingressos patrimonials 500,00 0,00 
A.1. Total ingressos corrents 14.315.371,00 99,90 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 
A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 

A. Total ingressos no financers 14.315.371,00 99,90 
8 Actius financers 15.000,00 0,10 
9 Passius financers 0,00 0,00 
B. Total ingressos financers 15.000,00 0,10 

TOTAL INGRESSOS (A+B) 14.330.371,00 100,00 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Segon. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la proposta de 
pressupost anterior de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona  per a l’exercici 2020. 
 
Tercer. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020 a la Diputació de Girona per tal que 
s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot seguit es 
detalla: 
 
1. Memòria subscrita pel President 
2. Estats d’ingressos i despeses. 
3. Annexos: 
3.1. Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de 4 anys. 
3.2. Estat de previsió de moviment i situació del deute. 
4. Documentació complementària: 
4.1. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la de l’exercici 
corrent. 
4.2. Annex de personal. 
4.3. Annex de beneficis fiscals. 
4.4. Annex de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria social. 
4.5. Informe econòmic-financer. 
4.6. Informació sobre passius contingents. 
4.7. Pla pressupostari a mig termini per al període 2021-202 
 
6. Expedient 2017/1786 - Proposta sobre el reajustament de la despesa del 

contracte de Teleassistència Domiciliària 
 
Antecedents: 
 
El dia 24 d’octubre de 2017, el Consell Rector de Dipsalut aprova l’adjudicació del 
contracte del servei local de Teleassistència Domiciliària a favor de la mercantil 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, amb CIF B-80925977, per un 
import màxim de vuit milions cent-un mil set-cents setanta euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (8.101.770,58 €), IVA no inclòs, amb un preu unitari de 13,50 euros/terminal i 
mes, i amb un termini d’execució de quatre anys.  
 
De l’import esmentat anteriorment Dipsalut es fa càrrec de 3.475.659,60 € IVA inclòs, 
d’acord amb la següent previsió: 
 

  2018 2019 2020 2021 Total 

Import 710.635,75 790.273,84 874.078,92 961.644,71 3.336.633,22 

IVA 29.609,82 32.928,08 36.419,95 40.068,53 139.026,38 

Total 740.245,57 823.201,92 910.498,87 1.001.713,24 3.475.659,6 

 



 
 
 
 
 

La resta correspon a 13 ens locals que promouen la licitació juntament amb Dipsalut, 
que és l’organisme que assumeix els tràmits de l’expedient de contractació en nom de 
la resta d’ens i d’acord amb l’article 38.2 de la directiva 2014/24/UE i els fonaments de 
dret indicats en l’informe jurídic del contracte. 
 
En data 4 de desembre de 2018 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar la 
modificació de l’aplicació pressupostària del contracte referenciat, substituint l’aplicació 
de 4/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Promoció per l’aplicació 
1/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Govern. 

De conformitat amb la proposta emesa per la gerència el dia 10 de setembre de 2019: 
 
“Al final de l’exercici 2018 es constata que malgrat al plec de clàusules administratives 
particulars i posteriorment a l’acord d’adjudicació del contracte es preveu un import 
màxim de 740.245,57 €, IVA inclòs, per a l’any 2018, l’execució total de l’anualitat puja 
a 232.458,31 €, IVA inclòs. 
 
Aquesta baixa execució (un 68,6 % menys del màxim previst) és conseqüència de 
vàries causes entre les que es podrien destacar les següents: 
 

- Malgrat la previsió d’un règim de copagament diferent a l’establert en el 
contracte anterior i que comporta que els usuaris segons el seu índex de renda 
s’hagin de fer càrrec d’un 50 o un 100% del cost dels terminals, els càlculs de 
la licitació es fan amb base a un escenari de màxims que un cop posat en 
funcionament el contracte i en funció de la demanda rebuda s’ha demostrat 
excessiu pel fet que aproximadament un 37 % dels usuaris/es assumeixen el 
cost total del terminal. 

- La previsió d’un creixement del nombre de terminals que no s’ha produït. 
- La baixa en el cost del terminal fruït de l’oferta presentada per l’empresa 

adjudicatària (passem de 15,36 euros de preu unitari de licitació a 13,50 euros, 
per tant un 12,2 % de baixa) 

 
A la problemàtica anterior s’afegeix que per futurs exercicis el plec de clàusules 
administratives particulars i l’acord d’adjudicació del contracte preveuen un creixement 
de l’import dedicat al contracte. Així per a l’any 2019, la quantitat prevista és ja de 
823.201,92 €, IVA inclòs i pel 2020 de 910.498,87 €. 
 
L’execució pressupostària (facturació) en quant al contracte d’1 de gener de 2019 a 1 
d’agost de 2019, és de 119.964 €, pel que es comprova que l’execució podria situar-se 
de nou per sota dels 250.000 € i que, per tant, continua essent molt més baixa del 
previst. 
 
El dia 29 de maig es va convocar als ens locals implicats al contracte per tal de 
plantejar estratègies de futur per millorar la seva execució. A la sessió es van abordar 
iniciatives aplicables ja a finals del present exercici i d’altres, com podria ser una 
modificació del règim de copagament que facilitaria un augment del nombre de 
usuaris/es, que tindrien efectes ja iniciat l’any 2020. De fet, aquesta última comportaria 
també una més eficient utilització dels fons assignats al contracte i no afecta ni a 



 
 
 
 
 

l’import unitari per terminal ni a les obligacions del contractista, sinó a la relació dels 
usuaris/es amb la resta d’ens locals.  
 
Així, per l’anualitat actual, la situació no variarà significativament pel fet que les 
condicions de copagament continuaran vigents i malgrat pogués haver un hipotètic 
creixement de terminals, aquest no representaria un gran salt econòmic. També 
respecte a l’any 2020 es pot intuir que, malgrat les mesures esmentades anteriorment 
podrien fer pujar el nivell d’execució, aquest encara continuarà per sota del previst al 
contracte atès que es situa en un nivell molt superior a l’execució actual”. 
 
Així mateix, en l’esmentada proposta s’indica que: 
 
“En el supòsit que ens ocupa ha quedat acreditat que durant l’any 2018, tal com s’ha 
esmentat, l’execució ha estat un 68,6 % inferior al previst, havent generat el contracte 
un total de 507.787,26 € de romanents de crèdit. 
 
Pel que fa a 2019 la previsió no és diferent atès que en el moment de subscripció 
d’aquest informe l’execució se situa en 119.964 €, i, per tant, continua essent molt més 
baixa del previst. S’adjunta document annex 1 amb els imports corresponents a 
l’execució de l’any 2018 i 2019. 
 
En atenció a tot l’esmentat i per tal de optimitzar la gestió del pressupost de Dipsalut 
es considera necessari posposar a nivell pressupostari una part de la previsió de 2020, 
de forma que 220.000 euros previstos per a l’any 2020 s’imputin a l’any 2021. 
 
Aquest reajustament té 2 finalitats: 
 

- Adequar la previsió de compromís de despesa a la realitat de l’execució, sense 
posar en risc el contracte. 

- Facilitar l’assumpció d’altres compromisos de despesa i optimitzar la utilització 
dels fons públics.  

 
Aquesta operació s’emmarcaria també a l'article 32 de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible que determina que totes les Administracions públiques han de 
contribuir a aconseguir la sostenibilitat pressupostària de les finances públiques, 
entesa com a capacitat per a finançar els compromisos presents i futurs i permetrà fer 
front a altre compromisos o iniciatives de l’organisme durant l’exercici 2020. 
 
A més, aquest reajustament del compromís de despesa no es pot considerar com a 
modificació de contracte atès que no afecta ni al preu unitari per terminal/mes, ni a un 
import d’adjudicació fixat com a import fix, sinó a una previsió de màxims, inherent als 
contractes de tracta successiu, que s’ha demostrat com a excessiva donada la baixa 
en el preu presentat i la demanda rebuda fins a aquest moment. 
 
Tal com la pròpia Llei indica a la disposició addicional 34, l’execució queda 
subordinada a les necessitats reals de l’administració contractant, que en aquest cas ja 
es poden preveure com a substancialment inferiors en aquesta anualitat. Així a la Llei 
es pot comprovar com per a aquest tipus de contractes la modificació es vincula a que 



 
 
 
 
 

les necessitats superin les previsions de màxims i no així al cas en que calgui minorar-
les o, com en aquest cas, posposar la previsió de despesa. 
 
Rectificació d’error aritmètic: 
 
A més de l’esmentat fins el moment també s’ha detectat que existeix un error aritmètic 
en el càlcul de cada anualitat inclòs al quadre dels imports del punt segon de l’acord 
d’adjudicació del contracte aprovat per Consell Rector el 24 d’octubre de 2017, malgrat 
existia un decret previ de rectificació d’aquestes quantitats de 28 de juny de 2017. 
 
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques 
podran d’ofici i en qualsevol moment, rectificar els errors materials existents en els 
seus actes”. 
 
Per tot l’esmentat, a proposta de la Presidència, i ateses les competències que l’article 
10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt segon de l’acord de Consell Rector de 24 d’octubre de 2017 
(Consell Rector 2017/13) d’adjudicació del contracte de teleassistència domiciliària en 
el sentit de modificar els imports previstos per a les anualitats 2020 i 2021, segons la 
previsió següent: 
 
On diu:  
 

 2020 2021 

Import 874.078,92 961.644,71 
IVA 36.419,95 40.068,53 

Total 910.498,87 1.001.713,24 

 
Ha de dir: 
 

 2020 2021 
Import 663.941,22 1.174.724,27 

IVA 26.557,65 46.988,97 
Total 690.498,87 1.221.713,24 

 

Segon. Modificar la operació comptable AD efectuada per acord del Consell Rector 
de 4 de desembre de 2018, amb la distribució anual indicada anteriorment i per 
tant, autoritzar i disposar la despesa d’un milió nou-cents dotze mil dos-cents dotze 
euros amb onze cèntims (1.912.212,11 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1/3110/22706. 

 



 
 
 
 
 

7. Expedient 2018/2342 - Proposta al Consell Rector d’esmena d’error material, 
de fet o aritmètic en  la resolució de subvencions del programa del suport 
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de les plagues urbanes 
(pt10) per l’any 2019. 

 
Antecedents 
 
El 16 d’agost de 2019 la Responsable de Programes de Salut Ambiental emet un 
informe en que proposa l’esmena d’un error material: 
 
“El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària i urgent número 2019/07, 
que va tenir lloc l’1 de juliol de 2019, va aprovar, entre altres la resolució de la 
convocatòria de subvencions del programa del suport econòmic a les actuacions per a 
la lluita i control de les plagues urbanes (pt10) per l’any 2019. 
 
El 5 de juliol de 2019 es va publicar l’edicte d’aquesta resolució a l’e-tauler de Dipsalut. 
 
Posteriorment, en la publicació es detecta un error material consistent en que pel que 
fa als municipis del Far d’Empordà i Masarac s’inverteixen l’objecte i els imports de la 
subvenció degut a que varen entrar al registre consecutivament en el temps produint 
un error a l’hora d’entrar les dades.” 
 
Atès el contingut d’aquest informe i de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 
39/2015 de procediment administratiu comú, que preveu que les Administracions 
Públiques puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels  interessats, 
les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes. 
 
Atès que va ser l’òrgan que va resoldre la concessió de la subvenció i que això 
comporta que la rectificació de l’error recaigui en el mateix òrgan, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
“Primer. Modificar, de conformitat amb l’article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’Annex I de 
l’acord de la resolució de concessió de subvencions a ajuntaments per a la lluita i 
control de les plagues urbanes (pt10) per l’any 2019, adoptada a la sessió del Consell 
Rector número 2019/07, de  l’1 de juliol de 2019,  d’acord amb el que s’indica a 
continuació : 
 

On diu: 
 

2019/1354/X020200 
Ajuntament 

del Far 
d'Empordà 

P1700500J Coloms 4356,00 € 90% 3714,16 € 85,27% 

2019/1355/X020200 
Ajuntament 

de 
Masarac 

P1710600F 

Mosquit 
tigre, 

rosegador i 
coloms 

1095,12 € 90% 985,60 € 90,00% 

 



 
 
 
 
 

 
Ha de dir: 
 

2019/1354/X020200 
Ajuntament 
del Far 
d'Empordà 

P1700500J 

Mosquit 
tigre, 
rosegador i 
coloms 

1095,12 € 90% 985,60 € 90,00% 

2019/1355/X020200 
Ajuntament 
de 
Masarac 

P1710600F Coloms 4356,00 € 90% 3714,16 € 85,27% 

 
Segon. Anul·lar les disposicions comptabilitzades a l’Ajuntament del Far d’Empordà 
per un import de tres mil set-cents catorze euros amb setze cèntims (3.714,16 €) i a 
l’Ajuntament de Masarac per un import de nou-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta 
cèntims (985,60 € ). 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import de nou-cents vuitanta-cinc euros amb 
seixanta cèntims (985,60 €) a l’Ajuntament del Far d’Empordà i disposar la despesa 
per un import de tres mil set-cents catorze euros amb setze cèntims (3.714,16 € ) a 
l’Ajuntament de Masarac amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5/3110/46202 del 
pressupost de Dipsalut de 2019. 
 
Quart. Publicar l’edicte d’aquesta esmena i comunicar a la BDNS l’esmena. 
 
Cinquè. Notificar als ajuntaments interessats. 
 
8. Expedient 2016/2284 - Proposta al Consell Rector relativa a la modificació de 

l’aplicació a les subvencions concedides pendents de la convocatòria de 
subvencions per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada 
de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 per ajuntaments 
i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona. 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/10, de 4 d’octubre 
de 2016, va aprovar les bases especifiques reguladores i la convocatòria del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 per ajuntaments i ens locals 
supramunicipals de la demarcació e Girona i es van publicar al BOP de Girona, 
número 194, el 10 d’octubre de 2016. Amb data 14 d’octubre de 2016 (BOP de Girona, 
número 197) es va publicar la convocatòria corresponent.  
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària número 2016/12, de 22 de 
novembre de 2016, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada, establint com a data de justificació de les subvencions un 
termini màxim de fins el 15 de novembre de 2017. 
 
Els següents beneficiaris han justificat la subvenció dins del termini, però com que el 
termini de justificació ha sigut molt just fins a la data màxima de recepció d’expedients  
per part d’Intervenció per al tancament de l’exercici 2017 i degut a la modificació de 
l’import concedit al Consorci de Benestar Social del Ripollès, no s’ha pogut 



 
 
 
 
 

materialitzar la tramitació dels expedients fins al principi d’any 2018, la qual cosa ha 
comportat que dins del 2017 no s’hagi arribat a reconèixer l’obligació de pagament. 
 

Expedient Tercer   

2016/2422 Ajuntament de Blanes 25.500,00 € 

2016/2413 
Consorci de Benestar Social del 

Ripollès 
2.032,25 € 

Total  27.532,25 € 

 
A data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import total de vint-i-set 
mil cinc-cents trenta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (27.532,25 €) i realitzar el 
pagament corresponent de les subvencions atorgades als ens relacionats 
anteriorment. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 11a.1 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2018, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients, aspecte que no concorre en aquest 
cas. 
 
Per aquest motiu, atès que el crèdit pressupostari de la convocatòria aprovada pel 
Consell Rector en la sessió ordinària número 2016/10, de 4 d’octubre de 2016, 
imputava les subvencions amb càrrec a les aplicacions del pressupost de l’exercici 
2016, no és possible realitzar una incorporació de romanents de crèdit procedents 
d’aquell any en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
Vista la proposta emesa per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, del 5 de setembre de 2019, en què es proposa la modificació parcial de 
l’acord del Consell Rector, de 4 d’octubre de 2016, en relació amb les aplicacions 
pressupostàries per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 2019 i així 
poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de la subvenció 
atorgada als diferents beneficiaris. 
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/10, de 4 
d’octubre de 2016, va aprovar la convocatòria i per aquest motiu, l’òrgan competent 
per aprovar aquest acord és també el Consell Rector. 
 
Atesos aquests antecedents, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector, en ús 
de les seves atribucions, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 2016/10, de 4 d’octubre de 2016, pel que fa a les aplicacions 
pressupostàries on s’imputa la despesa, de manera que l’import de vint-i-set mil cinc-
cents trenta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (27.532,25 €) s’imputi en les aplicacions 



 
 
 
 
 

pressupostàries del pressupost del 2019 enlloc de les previstes en la convocatòria 
inicial del 2016, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària 2016 Aplicació pressupostària  
2019 Import 

Suport salut i 
crisi C. 

Ajuntaments 
4/3110/46205 

Programa BIC 
per a 

ajuntaments 
4/3110/46205 25.500,00 € 

Suport Salut i 
crisi Consorcis 4/3110/46705 

Programa BIC 
per a 

Consorcis 
4/3110/46700 2.032,25 € 

Total    27.532,25 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar l’import de vint-i-set mil cinc-cents trenta-dos euros amb 
vint-i-cinc cèntims (27.532,25 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost 2019 següents,  
 

Aplicació 
pressupostària  Expedient Tercer   

Programa BIC per a 
ajuntaments 

4/3110/46205 2016/2422 Ajuntament de 
Blanes 25.500,00 € 

Programa BIC per a 
Consorcis 

4/3110/46700 2016/2413 
Consorci de 

Benestar Social del 
Ripollès 

2.032,25 € 

  Total  
27.532,25 € 

 

 
Tercer. Comunicar el corresponent acord a comptabilitat i a  Intervenció, als efectes de 
realitzar les anotacions comptables corresponents. 
 
9. Expedient 2016/954 - Proposta al Consell Rector relativa a la modificació de 

l’aplicació de la subvenció exclosa de concurrència pública pel 
projecte Mosquito Alert de ciència ciutadana per millorar la investigació de 
mosquits vectors a la província de Girona. Blanes. Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/06, de 7 de juny de 
2016 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona, d’ara endavant Dipsalut amb NIF Q1700565C i 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, d’ara endavant CSIC, 
amb NIF Q2818002D, pel projecte Mosquito Alert de ciència ciutadana per millorar la 
investigació de mosquits vectors a la província de Girona, l’execució del qual havia 



 
 
 
 
 

d’anar a càrrec del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), signat el dia 
28 de juliol de 2016. 
 
El pacte segon del conveni pel projecte Mosquito Alert de ciència ciutadana per 
millorar la investigació de mosquits vectors a la província de Girona establia que 
Dipsalut es comprometia a col·laborar econòmicament amb el CSIC per tal de complir 
els objectius del conveni mitjançant una aportació econòmica de seixanta mil cinc-
cents euros (60.500,00€), repartits en dues anualitats, la segona de les quals 
comprenia un import concedit anual de trenta mil cinc-cents euros (30.500,00€) pel 
període de 1 març de 2017 a 31 de març 2018, per l’anualitat 2017. 
 
El beneficiari va justificar correctament la subvenció dins del termini, però per motius 
diversos l’operació comptable per reconèixer l’obligació de pagament no es va efectuar 
abans del tancament de l’exercici 2018. 
Per aquest motiu a data d’avui, resta pendent de reconèixer l’obligació per un import 
total de trenta mil cinc-cents euros (30.500,00€) i realitzar el pagament corresponent 
de la subvenció atorgada al CEAB-CSIC, per l’anualitat 2017 per un import de trenta 
mil cinc-cents euros (30.500,00€), segons l’expedient 2016/954. 
 
D’acord amb l’article 182 del TRLRHL i la base 15 d’execució del pressupost per a 
l’exercici 2019, són incorporables els crèdits que incloguin compromisos de despesa 
degudament adquirits en el pressupost de despeses de l’exercici immediat anterior, 
sempre que hi hagi recursos financers suficients. 
 
Atès que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/06, del 7 
de juny de 2016, imputava les subvencions amb càrrec a les aplicacions del 
pressupost de l’exercici 2017, no és possible realitzar una incorporació de romanents 
de crèdit procedents d’aquell any en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
Atès que les circumstàncies esmentades als antecedents fan necessari que la 
despesa s’imputi a una aplicació de l’any 2019, fet que comporta una modificació del 
conveni aprovat pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/06, 
del 7 de juny de 2016. 
 
Vist l’informe proposta emès  per la Gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització de Dipsalut, de data 5 de setembre de  2019, en què es proposa la 
modificació parcial de l’acord del Consell Rector de 7 de juny de 2016 en relació amb 
l’aplicació pressupostària per poder autoritzar i comprometre la despesa en l’any 2019 
i així poder reconèixer l’obligació i efectuar el pagament corresponent de la subvenció 
atorgada als diferents beneficiaris. 
 
Atès que la subvenció va ser concedida per el Consell Rector, que per aquest motiu, 
l’òrgan competent per aprovar aquest acord és també el Consell Rector. 
 
Vistos aquests antecedents, a proposta de la Presidència, i ateses les competències 
que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent  
 
ACORD: 



 
 
 
 
 

Primer. Modificar parcialment la convocatòria aprovada pel Consell Rector en la sessió 
ordinària número 2016/6 del 7 de juny de 2016, pel que fa a l’any on s’imputa la 
despesa de l’aplicació pressupostària, de manera que l’import de trenta mil cinc-cents 
euros (30.500,00 €) corresponent al període 1 març de 2017 a 31 de març de 2018, 
d’acord amb el detall següent: 

 
Aplicació 
pressupostària 2017 

Aplicació pressupostària  
2019  

Import 

Agencia Estatal 
Consejo Superior 
Investigaciones 
Científicas 

5/3110/42300 

Programa foment 
organismes 
públics estatals 5/3110/42300 30.500,00 € 

Total    30.500,00 € 
 

Segon. Autoritzar i disposar l’import de trenta mil cinc-cents euros       (30.500,00 €), 
amb càrrec a l’ aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent, 5/3110/42300 
Programa foment organismes públics estatals. 

 
Aplicació 
pressupostària 

 
Expedient Tercer 

  

Programa foment 
organismes públics 
estatals 5/3110/42300 2016/954 

Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes - 
Agencia Estatal 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

30.500,00€ 

  Total  30.500,00 € 

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

 
10. Expedient 2015/791 - Proposta al Consell Rector d’inici del procediment de 

reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pont de 
Molins per al finançament de despeses de l’ús del consultori local. SAC 
2015/23. Pont de Molins. Ajuntament de Pont de Molins. 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/1, que va tenir lloc el 
dia 27 de gener de 2015, va concedir l’Ajuntament de Pont de Molins una subvenció 
per al finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local per un import de 
mil vuit-cents (1.800,00 €) que representava un 86,91% de la base subvencionable 
fixada en dos mil setanta-un euros amb setze cèntims (2.071,16 €). 
 
L’Ajuntament de Pont de Molins es comprometia al compliment de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte 
de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 14 de juliol de 2015  (RE 2015/3204), l’Ajuntament de Pont de Molins, va 
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, amb esmena de 21 de juliol de 
2015 (RE 2015/3275), dins el termini establert. 
 



 
 
 
 
 

D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
En fase de control intern posterior s’ha constatat que: 
 

- Es justifiquen despeses de neteja del consultori que corresponen al 26% del 
total de despeses de neteja de l’Ajuntament. Aquest percentatge d’imputació no 
ha estat justificat. 
 

- De la comprovació de l’import de les despeses imputades en concepte de 
neteja, resulta una diferencia en excés de 441,68 €, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

 
Compte justificatiu Control financer 

 

Treballadora %imputació 
subvenció Import Import 

imputat Import 
% 

imputació 
subvenció 

Import 
imputable Dif. 

RBA 26% 6.236,89 1.621,59 5.091,30 26% 1.323,74 297,85 

IBB 26% 2.078,96 540,53 1.525,76 26% 396,7 143,83 

 

 8.315,85  2162,12  1.720,44 
 
 

 

 
Atès que el percentatge de la subvenció és del 86,91% de les despeses 
subvencionables, procedeix al reintegrament de tres-cents quatre euros amb setanta-
set cèntims  (304,77 €), d’acord amb els càlculs següents: 
 

a Import subvenció pagada   1.800,00 

b Despesa a justificar 2.071,16 

c=a/b %subvencionable   86,91% 

d Despesa justificada   2.162,12 

e Despesa subvencionable 1.720,44 

f=c x e Import a subvencionar   1.495,23 

g=a-f a reintegrar     304,77 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per import de tres-cents quatre euros amb 
setanta-set cèntims (304,77 €) atès que s’han imputat un excés de 441,68 euros. 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 



 
 
 
 
 

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència i d’acord amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Pont de Molins, amb CIF P1714400G,  pel finançament de despeses 
derivades de l’ús del consultori local per un import de tres-cents quatre euros amb 
setanta-set cèntims (304,77 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es 
meritin en practicar-se la liquidació definitiva 
 
Segon. Concedir l’Ajuntament de Pont de Molins, un termini de 15 dies, a comptar des 
de la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions que consideri 
oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pont de Molins i a la Intervenció de 
Fons de la Diputació de Girona. 

 



 
 
 
 
 

11. Expedient 2014/2015 - Proposta al Consell Rector d’inici del procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs per al 
finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als 
ajuntaments de la demarcació de Girona. SACI 2014/10. Garrigàs. Ajuntament 
de Garrigàs. 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/10, que va tenir lloc 
el dia 16 de desembre de 2014, va concedir l’Ajuntament de Garrigàs una subvenció 
per al finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als ajuntaments de 
la demarcació de Girona per un import de mil vuit-cents (1.800,00 €) que representava 
un 37,14% de la base subvencionable fixada en quatre mil vuit-cents quaranta-sis 
euros amb cinquanta cèntims (4.846,50 €). 
 
L’Ajuntament de Garrigàs es comprometia al compliment de la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte 
de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 16 de gener de 2015, amb (RE 2015/233), l’Ajuntament de Garrigàs, va 
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el termini establert. 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
En fase de control intern posterior s’ha constatat que la despesa declarada en el 
compte justificatiu de la subvenció no és subvencionable. 
 
Segons el compte justificatiu, la factura acreditativa de la despesa és de data 1 de 
juliol de 2012. La factura va ser requerida pel Control Financer i s’ha pogut constatar 
que és de data 1 de juliol de 2011 i té per objecte la compra de separadors i material 
per l’Ajuntament. Aquesta despesa no és subvencionable d’acord amb la base 4 de la 
convocatòria, segons la qual són subvencionables les “Despeses d’adquisició de 
material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local”. També 
s’observa que la factura va ser comptabilitzada i en la mateixa data es va anul.lar la 
comptabilització. 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de mil vuit-cents euros (1.800,00 €) atès que 
s’ha declarat unes despeses que no es consideren subvencionables. 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 



 
 
 
 
 

Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència, i d’acord amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Garrigàs, amb CIF P1708100A, finançament de despeses d’inversió 
en consultoris locals per als ajuntaments de la demarcació de Girona per un import de 
mil vuit-cents (1.800,00 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en 
practicar-se la liquidació definitiva 
 
Segon. Concedir l’Ajuntament de Garrigàs, un termini de 15 dies, a comptar des de la 
data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions que consideri 
oportunes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Garrigàs i a la Intervenció de Fons de 
la Diputació de Girona. 
 
12. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

 
La Presidència presenta, per urgència, proposta al Consell Rector relativa a 
l’anul·lació de l’autorització de la despesa relativa al contracte de servei de suport als 
centres educatius participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut”, 



 
 
 
 
 

programa pm08 del Catàleg de serveis de Dipsalut, que no s’ha pogut incloure en 
l’ordre del dia perquè, a data d’aprovació de la convocatòria, mancava finalitzar-ne les 
operacions comptables prèvies. 
 
Per unanimitat, el Consell Rector aprova la urgència de l’assumpte i acorda sotmetre 
la proposta a votació: 

 
En data 12 de setembre de 2019 la gerent de Dipsalut emet informe en el que 
es fa constar el següent: 
 
“En data 15 d’octubre de 2018, el cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 
Salut i Qualitat de Vida va emetre informe on justificava la necessitat de 
contractar el servei de suport als centres educatius participants en el programa 
"Sigues tu", així com la proposta per iniciar l’expedient de licitació, per un 
import màxim de DOS MILIONS DOSCENTS VUIT MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.208.943,20 €), IVA no 
inclòs, per un termini de quatre anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, reunit en sessió ordinària número 2018/10, en 
data 23 d’octubre de 2018, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte de referència. Així mateix, declarava que la forma 
d’adjudicació escollida per a seleccionar el contractista és el procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
La despesa prevista per a la vigència del contracte era la següent: 
 

 

Primera 
anualitat  
(2019*) 

Segona 
anualitat 

(2020) 

Tercera 
anualitat 

(2021) 

Quarta 
anualitat 

(2022) 

Cinquena 
anualitat 
(2023**) 

Total 

Import 439.637,60 € 529.727,60 € 569.081,20 € 613.640,00 € 56.856,80 € 2.208.943,20 € 
IVA 92.323,90 € 111.242,80 € 119.507,05 € 128.864,40 € 11.939,93 € 463.878,07 € 
Total 531.961,50 € 640.970,40 € 688.588,25 € 742.504,40 € 68.796,73 € 2.672.821,28 € 
S’entén per “anualitat” el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre. 
* Comprèn 11 mesos, de febrer a desembre 
** Comprèn 1 mes 

 
En data 22 de gener de 2019 el Consell Rector de Dipsalut va adjudicar el 
contracte referenciat a la Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, 
per un import màxim de dos milions dos-cents vuit mil nou-cents quaranta-tres 
euros amb vint cèntims (2.208.943,20 €), IVA exempt, amb els preus unitaris 
oferts a la seva proposta i per un termini d’execució de quatre anys sense 
possibilitat de pròrroga. L’adjudicatària està exempta de repercutir l’IVA per 
tractar-se d’una entitat de caràcter social reconeguda mitjançant resolució del 
Ministeri d’Hisenda de data 28 de setembre de 2012.  
 
En aquest sentit, en el pacte segon de l’acord, es disposa la despesa de 
l’import indicat anteriorment, tenint en compte que l’import ofertat és exempt 
d’IVA i es realitza d’acord amb la periodificació següent: 



 
 
 
 
 

 

Primera 
anualitat  
(2019*) 

Segona 
anualitat 

(2020) 

Tercera 
anualitat 

(2021) 

Quarta 
anualitat 

(2022) 

Cinquena 
anualitat 
(2023**) 

Total imports 
amb IVA 
exempt 

439.637,60 € 529.727,60 € 569.081,20 € 613.640,00 € 56.856,80 € 

S’entén per “anualitat” el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre. 
* Comprèn 11 mesos, de febrer a desembre 
** Comprèn 1 mes 

 
Atès que l’adjudicació i la disposició de la despesa del contracte s’ha dut a 
terme per l’import de 2.208.943,20 euros, enlloc de l’import total previst 
inicialment a l’autorització de la despesa i que contenia la despesa 
corresponent a l’IVA (2.672.821,27 euros), es fa necessari alliberar l’import 
corresponent a la diferència entre ambdues quantitats. Aquest import s’haurà 
d’alliberar d’acord amb el següent detall: 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

92.323,90 € 111.242,80 € 119.507,05 € 128.864,40 € 11.939,93 € 463.878,07 € 
 
Atès que l’òrgan competent que va aprovar la despesa del contracte va ser el 
Consell Rector és aquest mateix òrgan el que ha d’aprovar qualsevol 
modificació de l’esmentat acord.” 
 
Atès l’informe esmentat, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector 
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Alliberar de l’autorització de la despesa del contracte del servei de 
suport als centres educatius participants en el programa "Sigues tu" adjudicat a 
favor de la Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, la quantitat de 
quatre-cents seixanta-tres mil vuit-cents setanta-vuit euros amb set cèntims 
(463.878,07 €) que va ser aprovada pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió 
2018/10, corresponent a tot el període de vigència del contracte i d’acord amb 
el següent detall: 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

92.323,90 € 111.242,80 € 119.507,05 € 128.864,40 € 11.939,93 € 463.878,07 € 
 
L’alliberament es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/22706 
Serveis tècnics i assistència municipal Promoció, del pressupost de Dipsalut. 
 

13. Torn obert de paraules  
 



 
 
 
 
 

No hi ha més intervencions 
 

 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 
 


