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Secretaria 
Exp. 2020/0085/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut de 28 de gener de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/01 
Caràcter: Ordinària 
Data: 28 de gener de 2020 
Horari: De les 11:00 a les 11:20 hores 
Lloc: Aula de formació de Dipsalut 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
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 
Albert Piñeira i Brosel 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari acctal.: 
Joan Carles Bonet i Foix 
 

• Viceinterventor: 
Ernest Ruiz i Garcia 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

Hi estan convidats per la Presidència el senyor David Álvarez i Carreño, cap dels 
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització, i la senyora Imma Parramon i Burch, 
responsable adjunta del servei. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/12, 

del dia 5 de novembre de 2019, ordinària 
 
2. Informacions de Govern 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
4. Expedient 2020/0108/X020200 – Proposta d’aprovació del conveni de 

col·laboració amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta – IdIBGi per a l’elaboració de la vuitena onada i els treballs 
preparatoris de la novena onada de l’estudi MESGI50 

 
5. Expedient 2020/0120/X020100 – Proposta d’aprovació de les bases 

específiques reguladores de la subvenció per al finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal 
(Pt15) 

 

6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
7. Torn obert de paraules 

 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/12, del 

dia 5 de novembre de 2019, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/12, 
ordinàriat, del dia 5 de novembre de 2019, que ha estat lliurat prèviament als 
assistents. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta dóna compte de l’agenda institucional durant les darreres setmanes i de 
les diferents reunions de la Presidència i la Gerència: 
 
▪ Dr. Josep Vilaplana i Birba, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona 
▪ Il·lm. Sr. Josep Maria Vidal i Sr. Vidal i Estanis Vayreda i Puigvert, president i 

director general, respectivament, de SUMAR (Empresa d’Acció Social SL) 
▪ Il·lm. Sr. Salvi Güell i Bohigas, president de la Mancomunitat Intermunicipal 

Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, 
per tal de redefinir la relació jurídica que hi manté Dipsalut 

▪ Dr. Ramon Brugada i Terradellas, catedràtic de Cardiologia de la Universitat de 
Girona i director científic del programa “Girona, territori cardioprotegit”, per conèixer 
la seva visió del projecte i del tractament de les dades que s’hi obtenen 
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▪ Dr. Josep Usall y Rodié, director general de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), per plantejar col·laboracions en els àmbits comuns 
d’actuació 

▪ Sra. Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral sobre els 
casos de salut mental d'elevada complexitat de la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, per oferir el suport de Dipsalut en determinades 
actuacions i reenfocar, si cal, les línies de treball de l’Organisme en aquest àmbit 

 
D’altra banda, també informa de les visites a Dipsalut, previstes per al mes de febrer, 
del senyor Joan Guix i Oliver, secretari general de la Secretaria de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, per plantejar col·laboracions en temes com la seguretat 
alimentària, i de la senyora Mireia Mata i Solsona, directora general de la Direcció 
General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, per compartir el treball relatiu al 
col·lectiu LGBT i concretar el servei que Dipsalut pot implementar al territori. 
 
Respecte d’aquesta darrera reunió, la presidenta comenta que la vocal senyora Laia 
Pèlach va intervenir en la darrera sessió del Ple de la Diputació per parlar precisament 
sobre el treball que s’està fent en matèria d’igualtat per al col·lectiu esmentat. 
 
La presidenta també comenta l’increment d’intervencions -principalment visites i 
trucades- en el servei de Teleassistència durant els dies d’impacte del temporal Glòria 
en les comarques de Girona, majoritàriament per acompanyar i recolzar les persones 
usuàries del servei, en especial aquelles que han viscut situacions de confinament o 
de manca de subministraments. 
 
També en relació amb la situació d’emergència creada pel temporal, diversos 
municipis han sol·licitat actuacions extraordinàries per a reforçar les mesures de 
salubritat, en relació amb la qualitat de les aigües, per exemple. En aquells municipis 
que no ho han sol·licitat expressament, especialment els que es troben en les lleres 
dels rius, Dipsalut també ha plantejat actuacions de suport i acompanyament i s’ha 
posat a disposicions dels equips de govern municipals. 
 
D’altra banda, la presidenta informa els assistents, i ho posa a consideració del Consell 
Rector, de la proposta que la International Union for Health Promotion and Education 
(IUHPE) ha fet a Dipsalut i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Girona, amb la qual l’Organisme col·labora estretament, per a organitzar el Congrés 
Europeu de Promoció de la Salut a Girona l’any 2021. La presidenta considera aquesta 
oferta una oportunitat per a fer visible de manera internacional el marc conceptual i la 
visió transversal respecte de la salut pública que ambdós ens comparteixen. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach pregunta quina periodicitat té aquest esdeveniment. La 
gerent l’informa que és biennal i que l’any 2019 va tenir lloc a Nova Zelanda. 
 
Finalment, la gerent pren la paraula i informa de la valoració positiva respecte del canvi 
en el període de sol·licituds dels programes, del resultat de les darreres eleccions de 
representants del personal de l’Organisme, de l’assistència de Dipsalut a la 
presentació de l’Acord Nacional d’Implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Saludable, previst a Barcelona durant el mes de febrer, i de l’acabament de les 
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tasques de liquidació del pressupost de 2019, del qual es donarà compte en la propera  
reunió del CR. 
 
A més, la gerent dóna compte del resultat dels treballs de control financer (auditoria 
interna 2018-2019), que es facilitarà als membres del Consell Rector abans de ser 
traslladats a la Comissió Informativa corresponent i posteriorment al Ple de la 
Corporació. 
 
Hi destaca una observació en l’àmbit de Recursos Humans respecte de no disposar de 
marc de relacions o d’un conveni col·lectiu propi; en aquest sentit, la gerent expressa 
que la voluntat de Dipsalut és adherir-se durant l’any 2020 al conveni del personal de 
la Diputació de Girona, la qual cosa no era possible fins a la data perquè no s’havia 
completat l’equiparació salarial dels llocs de treball equivalents. També una observació 
respecte dels criteris d’avaluació de la productivitat, que són millorables. 
 
Pel que fa a l’àmbit de contractació administrativa, hi ha dues observacions respecte 
de contractes de serveis que podrien derivar en subrogació del personal; en aquest 
sentit, el cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, senyor Álvarez, explica 
que s’ha fet una al·legació respecte d’aquest punt, atès que els contractes són per 
necessitats puntuals, no estructurals, i per tant no hi ha possibilitat de subrogació del 
personal que presta el servei. 
 
En l’auditoria també es recomana revisar la figura de l’encomana de gestió i de l’ús 
que se’n fa de manera reiterada amb el Consorci Social i de Salut de Catalunya; la 
gerent informa que ja s’està treballant amb la Intervenció de Fons per redefinir, si cal, 
la relació de servei i col·laboració de l’Organisme amb aquest Consorci. 
 
També es recomana la signatura d’un conveni per a regularitzar jurídicament la cessió 
d’espais entre Dipsalut, la Diputació de Girona i el Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona. 
 
Finalment, també es recomana la revisió de l’inventari de béns de l’Organisme. 
 
Pel que fa als aspectes de gestió econòmica, hi ha una observació respecte del 
període mitjà de pagament, que supera en determinades ocasions el llindar legal; 
també una observació relativa a un impost no abonat per l’adjudicatari d’un contracte, 
que la gerent explica que ja s’està tancant l’expedient i s’ha regularitzat per mitjà de la 
garantia dipositada en el seu moment per l’adjudicatari; finalment, hi apareix una 
observació respecte del redactat del punt d’autoliquidació de les taxes en les 
ordenances fiscals que Dipsalut té aprovades, i la gerent informa que aquestes 
ordenances ja s’han modificat i que, per tant, s’ha resolt la incidència. 
 
Respecte de les subvencions atorgades, per acabar, l’auditoria recomana el 
reintegrament de diverses subvencions; la gerent explica que els expedients 
corresponents ja s’estan tramitant en aquests moments. 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

488 25/10/2019 Contractació 2019/1367  

Decret d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de formació a distancia 
dels docents participants al programa Sigues Tu (Pm08) de Dipsalut. 

489 25/10/2019 Contractació 2019/1683  

Decret d’adjudicació de la contractació del servei de realització d’entrevistes 
domiciliàries als participants de l’Estudi Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – 
Estudi MESGI50 – 

490 25/10/2019 Subvencions 2019/2312  

Concedir a l’Ajuntament de Banyoles, una subvenció exclosa de concurrència pública 
per les despeses de l’actuació de Vigilància, salvament i socorrisme de la zona de bany 
de la Caseta de Fusta, a l'Estany de Banyoles (SAE) 2019, per import de 4.400,00 €. 

491 25/10/2019 Subvencions 2019/2327  

Concedir a l’Institut Català de la Salut una subvenció exclosa de concurrència pública 
per les despeses del projecte Nens en Moviment, per import de 2.800,00 €. 

492 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2494  

Decret d’esmena de les admissions i les exclusions en 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. 

493 25/10/2019 Gestió econòmica 2019/2496  

Decret de modificació d’imputació pressupostària de la contractació, amb Mercè Ramos 
Tejeda, del servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables de la comarca del Baix Empordà. 

494 25/10/2019 Contractació 2019/2688  

Adjudicar a l’Associació Tirabuixó, el contracte menor del servei de la formació de 
benestar emocional i consciència corporal per un termini d’un any i un import de 
6.570,00 €, exempt d’IVA. 

495 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2744  

Decret d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Àstrid 21 per a la 
realització de pràctiques d’integració laboral de l’alumne David Toy 

496 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2807  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0045 de la 
senyora Queralt Aranda 

497 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2815  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0046 del 
senyor Xavier del Acebo 

498 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2816  

Decret de nomenament de la senyora María J. García com a funcionària interina de 
programa 

499 25/10/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2831  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
per a les pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Pau López 

500 30/10/2019 Contractació 2014/227  

Decret relatiu a l’aprovació de la liquidació del contracte del servei d’assessoria i 
acompanyament metodològic en disseny i avaluació de projectes de promoció de la 
salut de Dipsalut, i retorn de la garantia definitiva a l’empresa ÀREA Q, SCP. 
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Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

501 30/10/2019 Subvencions 2018/0175  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses del Programa general del mosquit 
tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2018, a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, i 
minorar-lo de 172.557,00 € a 165.162,09 €. 

502 30/10/2019 Subvencions 2018/1117  

Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’Albera Salut SLP, exclosa de 
concurrència pública, prevista nominativament al pressupost per al finançament del 
“Projecte Investigació Participativa”, anualitat 2018, i minorar-lo de 20.000,00€ a 
19.945,75 €. 

503 30/10/2019 Subvencions 2018/2115  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori per a 
reduir el risc persistent de transmissió de legionel.la al Pavelló de Sant Gregori i 
minorar-lo de 58.000,00 € a 55.540,80 €. 

504 30/10/2019 Contractació 2018/2317  

Modificar els acords presos per la Presidència de Dipsalut, en el sentit de designar la 
cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones de Dipsalut, 
Sra. Maria Estrada en substitució de l’actual responsable del contracte, Sr. Pau Batlle i 
Amat, d’acord amb l’article 62 de la LCSP, amb efectes a partir del dia següent a 
l’aprovació del present acord. 

505 30/10/2019 Contractació 2019/1208  

Adjudicar el contracte de subministrament dels 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. a l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai. 

506 30/10/2019 Gestió econòmica 2019/2299  Decret d'aprovació modificació de crèdit de transfarència de crèdit 2TC 6/2019. 

507 30/10/2019 Subvencions 2019/2602  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la subvenció pel finançament 
de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la 
salut,per per reformes estructurals de la instal•lació d'ACFS als vestidors del camp de 
futbol per complir amb la normativa actual de legionel•la per import de 18.405,72 €. 

508 30/10/2019 Subvencions 2019/2643  

Concedir a l’Ajuntament de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del Pla Anual 
d’Actuacions 2019, per import de 190.000,00 €. 

509 30/10/2019 Contractació 2019/2720  

Adjudicar a Julia Mateo Gambarte, el contracte menor de servei de formació del curs: 
L'art de conversar a 7 centres, per un import màxim de 6.300,00 €, IVA no inclòs, més 
un import de 1.323,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 7.623,00 €. 

510 30/10/2019 Contractació 2019/2780  

Adjudicar a l’Associació Ictus Girona, la realització del contracte privat de patrocini de la 
cursa i la marxa solidària: 1a cursa solidària corre per l’Ictus!, per import de 578,51 €, 
IVA no inclòs, més un import de 121,49 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 700,00 €. 
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Núm. 
Data 

aprovació 
Unitat Expedient Resum 

511 30/10/2019 Contractació 2019/2786  Decret d’aprovació del Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l’any 2020. 

512 30/10/2019 Contractació 2019/2856  

Adjudicar a Fundació Arcadi Armengué-Barceló, el contracte privat de patrocini de la 
gala “La Nit Bufona” per la contribució de la investigació, assistència i divulgació de la 
fibrosi quística, per un import 1.239,67 €, IVA no inclòs, més un import de 260,33 €, en 
concepte d’IVA, que totalitzen 1.500,00 €. 

513 31/10/2019 Contractació 2019/2789  

Adjudicar a ABS INFORMÀTICA SL (ABSIS), el contracte menor del servei de 
Manteniment històric del Gestor d'expedients i registre Absis i manteniment Accede i 
Firmadoc, per un termini d’un any (de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020) 
i per import de 4.425,00 €, IVA no inclòs, més un import de 929,25 €, en concepte 
d’IVA, que totalitzen 5.354,25 €. 

514 31/10/2019 Contractació 2019/2832  

Decret relatiu a la correcció de l’aprovació del decret 2019/2832 del contracte menor de 
subministrament de 9 ordinadors de sobretaula i 9 llicències de Microsoft Office a PH 
SYSTEMS SL. 

515 04/11/2019 Contractació 2019/0021  

Decret relatiu a la modificació de l’aprovació del sistema de tramitació simplificada de 
pagaments menors per a contractes de serveis. 

516 04/11/2019 Contractació 2019/0877  

Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del 
contracte de subministrament d’un gestor de formació i el servei de manteniment anual. 

517 04/11/2019 Subvencions 2019/1767  

Concedir a Càritas Diocesana de Girona, una subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte 
Centres de Distribució d'Aliments, per a l’any 2019, per import de 200.000,00 €. 

518 04/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2710  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs 
específic del lloc de treball de cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. 

519 04/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2711  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs 
específic del lloc de treball de coordinador/a de programes de suport econòmic. 

520 04/11/2019 Contractació 2019/2801  

Adjudicar a Laerdal Medical AS, el contracte menor del subministrament de dos 
maniquins de pràctiques i material d’actualització per la formació i difusió del programa 
Pm05, per import de 5.296,66 €, IVA no inclòs, més un import de 1.112,29 € en 
concepte d’IVA, que totalitzen 6.408,95 €. 

521 05/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2494  

Decret d’aprovació de les admissions i les exclusions definitives en 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. 
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522 05/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2890  Decret de creació de la borsa de treball de tècnics de comunicació i difusió de Dipsalut 

523 07/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2891  Decret de creació de les borses de treball de tècnics de salut pública de Dipsalut 

524 07/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2904  

Decret de resolució de la sol·licitud de la senyora Gemma Brunet de finalització de la 
reducció d’un terç de la seva jornada laboral 

525 11/11/2019 Subvencions 2019/2316  

Concedir a la Fundació Privada Oncolliga Girona, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses 
del projecte Servei drenatge limfàtic, per import de 10.000,00 €. 

526 11/11/2019 Subvencions 2019/2644  

Concedir a l’Associació Clúster Exit Girona, una subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte 
Estudi del retorn social de la inversió, per import de 20.000,00 €. 

527 11/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2772  

Decret d’adscripció de la senyora Imma Parramon al lloc de treball de responsable 
adjunta dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. 

528 11/11/2019 Subvencions 2019/2804  

Concedir a l’Ajuntament d’Olot, una subvenció exclosa de concurrència pública prevista 
amb caràcter nominatiu al pressupost per al finançament del Pla Anual d’Actuació per a 
l’any 2019, per un import de 50.000,00 €. 

529 11/11/2019 Contractació 2019/2849  

Decret d’adhesió de Dipsalut a la contractació del “Servei de l’activitat preventiva de la 
Diputació de Girona i dels seus ens dependents per a la protecció dels riscos laborals”. 

530 11/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2867  Decret de nomenament del senyor David Díaz com a funcionari interí per substitució 

531 11/11/2019 Gestió documental i arxiu 2019/2902  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Imma Parramon 

532 13/11/2019 Subvencions 2018/1567  

Modificar l’import de la subvenció exclosa de concurrència per a despeses del projecte 
per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, a Fundació Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona IdibGi, i minorar-lo de 60.000,00 €, a 41.485,38 €. 

533 13/11/2019 Subvencions 2018/1627  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per 
al suport econòmic del manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 
Saludables de la demarcació de Girona i minorar-lo de 1.052,70 € a 568,70 €. 

534 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/0015  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora M. Àngels 
Masó durant el mes d’octubre de 2019 

535 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/0637  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Marta 
Vallmajó entre els mesos d’abril i setembre de 2019 

536 13/11/2019 Subvencions 2019/1546  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Mieres, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 2.750,76 € a 2.645,33 €. 
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537 13/11/2019 Subvencions 2019/1547  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 4.721,31 € a 3.959,41 €. 

538 13/11/2019 Subvencions 2019/1609  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 563,05 € a 267,12 €. 

539 13/11/2019 Subvencions 2019/2498  

Modificar l’import de la subvenció pel finançament pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, concedida a Ajuntament 
de Sarrià de Ter, i minorar-lo de 2.571,44 € a 2.361,44 €. 

540 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2733  

Decret d’aprovació de les bases reguladores del procediment de provisió per concurs 
específic del lloc de treball d’auxiliar de comunicació i protocol 

541 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2846  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
per a les pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Helena Pujol 

542 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2847  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social familiar sol·licitada pel 
senyor Joan Bartomeu 

543 13/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2905  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la 
senyora Maria Garcia 

544 13/11/2019 Gestió econòmica 2019/2911  

Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 6/2019. 
Cinquena incorporació de romanents. 

545 15/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/0732  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Xavier 
Sarsanedas i Trias durant el mes d’octubre de 2019 

546 15/11/2019 Contractació 2019/2858  

Decret de rectificació d’un error de fet detectat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) de la 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, mitjançant procediment obert harmonitzat. 

547 15/11/2019 Contractació 2019/2875  

Adjudicar a Proveïments d'Aigua SA, el contracte menor del servei del control analític 
de la radioactivitat a l'aigua de consum humà als abastaments que formen part del 
programa de Suport a la Gestió Municipal Directa dels Abastaments d’Aigua de 
Consum Humà (Pt03) del Catàleg de serveis de Dipsalut, per un import màxim de 
13.582,00 € més 2.852,22 € en concepte d’IVA, fent un total de 16.434,22 €, IVA inclòs. 

548 15/11/2019 Contractació 2019/2887  

Adjudicar a EDITORIAL ARANZADI, SA, el contracte menor del servei de subscripció 
anual a la base de dades Insignis, per import de 4.088,13 €, IVA no inclòs, més un 
import de 850,50 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.946,63 €. 
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549 15/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2900  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Vanessa 
Sánchez Lozano durant el mes de setembre de 2019 

550 15/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2901  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Laura 
Arjona López durant el mes de setembre de 2019 

551 18/11/2019 Subvencions 2019/2444  

Concedir a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per les despeses de reduir el risc persistent de transmissió de 
legionel.la a la residència geriátrica de Sant Salvador d'Horta, per import de 6.441,23 €. 

552 18/11/2019 Contractació 2019/2642  

Subscriure la 2a addenda del conveni marc de col·laboració amb l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), per a dur a terme la 2a fase del projecte 
d’innovació i recerca “Quickrescue” amb la participació de la Dra. Silvia Aranda Garcia 
com a investigadora i com assessora especialista de l’àmbit dels primers auxilis i el 
socorrisme aquàtic, i autoritzar i disposar la despesa de 9.469,46 €, exempta d’IVA, 
corresponent als costos generals màxims i derivats d’aquesta col·laboració. 

553 18/11/2019 Contractació 2019_0730  

Decret de contractació derivada de l’acord marc pel subministrament de combustible 
pels vehicles de Dipsalut. Bp Oil España, SA. 

554 19/11/2019 Subvencions 2019/1290  

Concedir al Diari de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per les 
despeses del projecte Suport a la publicació del suplement setmanal de salut a Diari de 
Girona per l'any 2019, per import de 20.000,00 €. 

555 19/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2899  Decret d’establiment dels imports del complement de productivitat per a 2019 

556 19/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2906  

Decret de contractació laboral temporal de la senyora Nerea Ruiz per acumulació de 
tasques 

557 19/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2939  

Decret de sol·licitud d’alta del servei de gestió de representacions i apoderaments 
Representa 

558 20/11/2019 Subvencions 2019/0774  

Acceptar la renúncia a la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic 
a polítiques municipals de protecció de la salut, sol·licitada per l’Ajuntament d’Hostalric, 
d’un import de 9.575,46 €. 

559 20/11/2019 Subvencions 2019/0921  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Besalú, per finançar les 
despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d’acció social 2019 (ASIA) i minorar-lo de 5.041,10 € a 1.800,12 €. 

560 20/11/2019 Subvencions 2019/0983  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Espolla, per finançar les 
despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d’acció social 2019 (ASIA, ASIO) i minorar-lo de 3.251,45 € a 771,26 €. 

561 20/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/1081  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Noemí 
Guillem durant el mes de novembre de 2019 
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562 20/11/2019 Subvencions 2019/1497  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campdevànol, per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 4.921,88 € a 4.216,54 €. 

563 20/11/2019 Subvencions 2019/1548  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudaura, per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 329,96 € a 218,52 €. 

564 20/11/2019 Subvencions 2019/1568  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Anglès, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 6.368,65 € a 3.924,81 €. 

565 20/11/2019 Subvencions 2019/1583  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tortellà, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 1.081,90 € a 840,87 €. 

566 20/11/2019 Subvencions 2019/1628  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Pau, per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 2.542,52 € a 2.011,60 €. 

567 20/11/2019 Subvencions 2019/1642  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Juià, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 3.410,61 € a 2.051,39 €. 

568 20/11/2019 Subvencions 2019/1644  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 2.557,96 € a 1.413,72 €. 

569 20/11/2019 Subvencions 2019/1672  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Argelaguer, per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 1.318,53 € a 1.213,01 €. 

570 20/11/2019 Subvencions 2019/1681  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Besalú, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 4.481,76 € a 2.519,48 €. 

571 20/11/2019 Subvencions 2019/1894  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palau-saverdera, per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) 
i minorar-lo de 17.224,83 € a 1.993,65 €. 

572 20/11/2019 Subvencions 2019/1897  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’El Port de la Selva, per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) 
i minorar-lo de 4.121,71 € a 1.967,98 €. 
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573 20/11/2019 Subvencions 2019/2149  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garriguella, per finançar 
les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a 
ONL i de intervencions terapèutiques i minorar-lo de 3.154,80 € a 1.093,37 €. 

574 20/11/2019 Subvencions 2019/2160  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i 
Llampaies, per finançar les despeses del programa en matèria de condicions i estils de 
vida a ajuntaments i a ONL i de intervencions terapèutiques i minorar-lo de 3.000,00 € 
a 1.559,52 €. 

575 20/11/2019 Subvencions 2019/2316  

Concedir a la Fundació Privada Oncolliga Girona, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost, per les despeses 
del projecte Servei drenatge limfàtic, per import de 10.000,00 €. 

576 20/11/2019 Subvencions 2019/2566  

Concedir a la Universitat de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per 
les despeses del V Seminari Internacional d’habilitats per a la vida: habilitats per 
aprendre a cuidar-nos, per import de 12.000,00 €. 

577 20/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2691  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor Miquel 
Obrador i Corominas durant el mes d’octubre de 2019 

578 20/11/2019 Contractació 2019/2732  

Adjudicar a IMPROS TECNICS, SL, el contracte menor del servei de manteniment de 
les instal·lacions de climatització i les instal·lacions de baixa tensió, que es durà a 
terme al desembre de 2019, per import de 1.006,00 €, IVA no inclòs, més un import de 
211,26 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 1.217,26 €. 

579 21/11/2019 Contractació 2018/2362  

Decret d’adjudicació de la contractació del servei d’impressió i disseny dels materials 
de Dipsalut. 

580 21/11/2019 Contractació 2019/1289  

Decret d’aprovació de la pròrroga del contracte per a l’execució del servei de 
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables del Ripollès. 

581 21/11/2019 Subvencions 2019/1673  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilanant, per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 1.743,93 € a 433,34 €. 

582 21/11/2019 Subvencions 2019/2726  

Concedir a l’Ajuntament d’Argelaguer la quantitat de 3.357,00€ en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut. 

583 21/11/2019 Subvencions 2019/2818  

Concedir a l’Ajuntament de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte del Servei 
de Teleassistència, per import de 65.000,00 €. 

584 21/11/2019 Gestió econòmica 2019/2917  Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC 7/2019. 
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585 21/11/2019 Gestió econòmica 2019/2943  

Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 7/2019. 
Setena incorporació de romanents. 

586 21/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2948  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Nerea Ruiz 

587 21/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2949  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Carolina Llambès. 

588 22/11/2019 Gestió econòmica 2019/2298  

Decret d’aprovació de la quota de soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament corresponent a l’anualitat 2019. 

589 22/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2874  

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis del personal al 
servei de Dipsalut corresponents a la convocatòria d’octubre de 2019 

590 22/11/2019 Gestió documental i arxiu 2019/2963  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital de la senyora Maria Juanola 

591 22/11/2019 Gestió documental i arxiu 2019/2964  Decret de sol·licitud d’alta del certificat digital del senyor David Díaz 

592 25/11/2019 Gestió econòmica 2019/0801  Actualització del Pressupost anual de Tresoreria 

593 25/11/2019 Subvencions 2019/0968  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Celrà, per finançar les 
despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d’acció social 2019 (ASIA, ASIO) i minorar-lo de 2.334,31 € a 1.428,67 €. 

594 25/11/2019 Contractació 2019/2876  

Contractar Noemí Morales Padern per a realitzar el servei de creació i dinamització 
d’un màxim de 13 d activitats als municipis gironins per fomentar la coresponsabilitat de 
la ciutadania en l’àmbit de la salut pública per un import màxim de 14.950,00 €, IVA no 
inclòs, més un import de 3.139,50 €, en concepte d’IVA, que fan un total de 18.089,50 
€, corresponent a un import unitari per activitat de 1.391,50 € IVA inclòs. 

595 25/11/2019 Contractació 2019/2893  

Adjudicar a l’empresa i-LabSo SCCL, el contracte menor del servei d’un procés 
participatiu per a la identificació de necessitats als municipis en matèria d'indicadors de 
salut i desigualtats socials, per un import màxim de 8.810,00 €, IVA no inclòs, més un 
import de 1.850,10 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 10.660,10 €. 

596 25/11/2019 Contractació 2019/2924 
Adjudicar a TEKKTIA MOBILE SL el contracte menor del servei d'instal·lació d'un 
servidor Rack, per import de 564,00 €, IVA no inclós, més un import de 118,44 € en 
concepte d'IVA, que totalitzen 682,44 €. 

597 27/11/2019 Contractació 2019/1110  

Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació de 5 recursos de teatre pels 
centres educatius participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” 
(pm08), del catàleg de serveis de Dipsalut. 

598 27/11/2019 Gestió econòmica 2019/1283  

Decret d’aprovació de modificació de la imputació pressupostària del contracte amb 
Consell Esportiu de la Cerdanya, corresponent a la dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca de la Cerdanya. 
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599 27/11/2019 Subvencions 2019/1564  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Jonquera, per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 3.182,25 € a 2.476,06 €. 

600 27/11/2019 Subvencions 2019/1704  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Jafre, per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 496,48 € a 245,52 €. 

601 27/11/2019 Gestió econòmica 2019/2521  

Decret d’aprovació de modificació de la imputació pressupostària del contracte amb 
Consell Esportiu del Pla de l’Estany, corresponent a la dinamització dels Parcs Urbans 
de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca del Pla de l’Estany. 

602 27/11/2019 Subvencions 2019/2628  

Concedir a l’ajuntament de Mieres la quantitat de 2.338,00 € en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

603 27/11/2019 Subvencions 2019/2629  

Concedir a l’Ajuntament de les Preses la quantitat de 7.536,00 € en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

604 27/11/2019 Subvencions 2019/2630  

Concedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal la quantitat de 3.107,00 €, en concepte de 
suport econòmic pel finançament dels programesde protecció de la salut 

605 27/11/2019 Subvencions 2019/2631  

Concedir a l’Ajuntament de Montagut i Oix la quantitat de 3.711,00 € en concepte de 
suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

606 27/11/2019 Subvencions 2019/2632  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts la quantitat de 13.610,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

607 27/11/2019 Subvencions 2019/2645  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols la quantitat de 7.285,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

608 27/11/2019 Subvencions 2019/2666  

Concedir a l’Ajuntament de Santa Pau la quantitat de 4.496,00€ en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

609 27/11/2019 Subvencions 2019/2667  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres la quantitat de 1.957,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

610 27/11/2019 Subvencions 2019/2707  

Concedir a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca la quantitat de 4.939,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

611 27/11/2019 Subvencions 2019/2727  

Concedir a l’Ajuntament de Sales de Llierca la quantitat de 919,00 € en concepte de 
suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

612 27/11/2019 Contractació 2019/2779  

Adjudicar a IDIOMAS GERONA, SL el contracte menor del Servei de formació en 
anglès per als treballadors de Dipsalut, per un import de 5.640,00 €, exempt d’IVA. 

613 27/11/2019 Subvencions 2019/2824  

Concedir a l’Ajuntament de Riudaura la quantitat de 1.660,00 € en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 
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614 27/11/2019 Contractació 2019/2908  

Adjudicar a Aplitec Informatica, SL el contracte menor del Subministrament de servidor 
RACK, per un import d'11.905,79 €, IVA no inclòs, més un import de 2.500,22 € en 
concepte d’IVA, que totalitzen 14.406,01 €. 

615 27/11/2019 Contractació 2019/2923  

Adjudicar a INFORMATICA LA SELVA, SLU el contracte menor del subministrament de 
dues Llicències Windows Server Datacenter, per un import d’11.289,13 €, IVA no 
inclòs, més un import de 2.370,72 € en concepte d’IVA, que totalitzen 13.659,85 €. 

616 27/11/2019 Gestió econòmica 2019/2926  

Decret d’aprovació de modificació de la imputació pressupostària del contracte amb 
l’empresa Etrenaments Funcionals SL, corresponent a la dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca del Ripollès. 

617 27/11/2019 Contractació 2019/2931  

Adjudicar a Manuel Muntada Colell el contracte menor del servei d’acompanyament i el 
procés de mètode de treball i pla estratègic, per un import de 7.000,00 €, IVA no inclòs, 
més un import de 1.470,00 € en concepte d’IVA, que totalitzen 8.470,00 €. 

618 27/11/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2954  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la 
senyora Ruth Blanch 

619 27/11/2019 Contractació 2019/2969  

Adjudicar a QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU el contracte menor del servei aliè de 
Prevenció en Especialitats Tècniques (Seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicologia aplicada) i Medicina del Treball, per un termini màxim fins el 30 
de juny de 2020, i un import màxim de 2.525,00 €, IVA no inclòs, més un import de 
143,85 € en concepte d’IVA, que totalitzen 2.668,85 €. 

620 28/11/2019 Subvencions 2010/1033  

Decret relatiu a la modificació de l’aplicació de la subvenció exclosa de concurrència 
pública per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital. 

621 28/11/2019 Subvencions 2017/0765  

Decret relatiu a la modificació de l’aplicació a les subvencions de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats 
de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona. 

622 28/11/2019 Subvencions 2017/0766  

Decret relatiu a la modificació de l’aplicació a les subvencions de la convocatòria de 
subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Salut i Crisi PM10. 

623 28/11/2019 Subvencions 2017/1690  

Decret relatiu a la modificació de l’aplicació pressupostària de la subvenció exclosa de 
concurrència pública pel finançament de les despeses del projecte “Enfortiment de la 
cooperació gironina des de l’apoderament de les entitats i ens locals, la sensibilització 
de la ciutadania i el treball educatiu del territori”, per a l’anualitat 2017. 
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624 28/11/2019 Subvencions 2018/1259  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Hospital de Campdevànol per finançar 
les despeses del programa per a la realització de Congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de la salut i social i minorar-lo de 806,56 € a 191,58 €. 

625 28/11/2019 Subvencions 2018/1924  

Modificar l’import de la subvenció exclosa de concurrència per a les despeses pel 
projecte de Viles pel Benestar a Breda, a l’Ajuntament de Breda, i minorar-lo de 
5.981,50 € a 5.915,50 €. 

626 29/11/2019 Subvencions 2018/1919  

Modificar l’import de la subvenció per les despeses de manteniment, neteja i vigilància 
al CEE Els Àngels, i minorar-lo de 15.000,00 € a 14.033,70 €. 

627 02/12/2019 Subvencions 2010/1033  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, 
projecte vital”, a la Universitat de Girona, i minorar-la de 24.263,00 € a 14.142,85 €. 

628 02/12/2019 Contractació 2019/1281  

Decret de pròrroga del contracte per al desenvolupament dels programes Pt03 de 
suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i Pt04 
d’avaluació i control e la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. 

629 02/12/2019 Gestió econòmica 2019/1288  

Decret d’aprovació de modificació de la imputació pressupostària del contracte amb 
Estela Gómez Ramos, corresponent a la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les 
Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca del Gironès. 

630 02/12/2019 Subvencions 2019/1575  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, i minorar-lo de 33.870,62 € a 31.454,68 €. 

631 02/12/2019 Subvencions 2019/1591 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de 
L’Escala, i minorar-lo de 30.089,44 € a 27.089,95 €. 

632 02/12/2019 Subvencions 2019/2018  

Concedir la bestreta sol·licitada pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany per al 
finançament del projecte Promovent el benestar per a les famílies vulnerables del Pla 
de l'Estany. Convocatòria 2019-2020. 

634 02/12/2019 Subvencions 2019/2022  

Concedir la bestreta sol.licitada pel Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, per al 
finançament del projecte Programa de cohesió social de la Garrotxa, inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

633 02/12/2019 Subvencions 2019/2021  

Concedir la bestreta sol.licitada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, per al 
finançament del projecte Benestar i comunitat al Ripollès, inclòs dins el programa 
Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

635 02/12/2019 Subvencions 2019/2024  

Concedir la bestreta sol.licitada per la Fundació Privada Montilivi, per al finançament 
del projecte Fem Xarxa! L’acció comunitària a la comarca del Gironès, inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020. 
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636 02/12/2019 Subvencions 2019/2028  

Concedir la bestreta sol.licitada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per al finançament 
del projecte Espai Jove i Atenció Psicosocial, inclòs dins el programa Benestar i 
Comunitat de 2019-2020. 

637 02/12/2019 Subvencions 2019/2041  

Concedir la bestreta sol.licitada per Cruz Roja Española, per al finançament del 
projecte Programa de cohesió social de la Garrotxa, inclòs dins el programa Benestar i 
Comunitat de 2019-2020. 

638 02/12/2019 Subvencions 2019/2155  

Concedir la bestreta sol.licitada pel Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt, per 
al finançament del projecte Espai Jove i Atenció Psicosocial Fem Xarxa! L’acció 
comunitària a la comarca del Gironès, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 
2019-2020. 

639 02/12/2019 Subvencions 2019/2159  

Concedir la bestreta sol.licitada pel Consell Comarcal de la Cerdanyà, per al 
finançament del projecte Projecte Benestar i Comunitat Cerdanya, inclòs dins el 
programa Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

640 02/12/2019 Subvencions 2019/2188  

Concedir la bestreta sol.licitada per la Fundació Privada Sant Vicenç de Paül, per al 
finançament del projecte Emparaula’t i Espai Espiadimonis, inclòs dins el programa 
Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

641 02/12/2019 Subvencions 2019/2647  

Concedir a l’Ajuntament de Besalú, la quantitat de 8.844,00 €, en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

642 02/12/2019 Subvencions 2019/2665  

Concedir a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas la quantitat d’11.389,00 € en concepte de 
suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

643 02/12/2019 Subvencions 2019/2708  

Concedir a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca la quantitat de 4.758,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

644 02/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2710  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions provisional en el procediment 
de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Cap de Serveis 
Jurídics, Econòmics i d’Organització”. 

645 02/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2711  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions provisional en la provisió per 
concurs del lloc de treball “Coordinador de programes de suport econòmic”. 

646 02/12/2019 Subvencions 2019/2722  

Concedir a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles la quantitat de 5.595,00 € en 
concepte de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

647 02/12/2019 Subvencions 2019/2724  

Concedir a l’Ajuntament de Beuda la quantitat de 1.282,00 € en concepte de suport 
econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 

648 02/12/2019 Subvencions 2019/2725  

Concedir a l’Ajuntament de La Vall de Bianya, la quantitat de 5.530,00 € en concepte 
de suport econòmic pel finançament dels programes de protecció de la salut 
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649 02/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2912  Decret de prolongació de jornada de la senyora Vaessa Sánchez Lozano 

650 02/12/2019 Contractació 2019/2914  

Adjudicar a l’Associació Mediambiental Xatrac el contracte menor del servei de 
l'elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria a l'espai públic del mosquit 
tigre, del programa PT11 del Catàleg de Serveis de Dipsalut, per import 10.928,58 €, 
IVA no inclòs, més un import de 2.295,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 
13.223,58 €. 

651 02/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2933  

Decret d’aprovació de les bases i de la convocatòria del procediment selectiu per a 
l’accés a places de tècnics informàtics vacants de la plantilla de personal funcionari de 
Dipsalut en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 

652 03/12/2019 Contractació 2019/2908  

Modificar el punt tercer del decret de presidència de Dipsalut, pel qual s’adjudica el 
contracte de subministrament d’un servidor Rack. 

653 03/12/2019 Contractació 2019/2931  

Decret relatiu a la correcció de l’aprovació del decret del contracte menor del servei 
d’acompanyament del procés i mètode de treball i pla estratègic de l’observatori. 

654 04/12/2019 Subvencions 2019/0863  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’AECC Catalunya Contra el Càncer, per 
finançar les despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en 
equipaments dels centres d’acció social 2019 i minorar-lo de 2.882,78 € a 2.860,73 €. 

655 04/12/2019 Contractació 2019/0877  

Adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament d’un gestor de formació i 
el servei de manteniment anual a l’empresa Innopulse Asesores Tecnologicos, SL per 
un import total de 62.012,50 €, IVA inclòs. 

656 04/12/2019 Subvencions 2019/0920  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Martí Vell per 
finançar despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en 
equipaments dels centres d’acció social 2019 i minorar-lo de 487,85 € a 389,94 €. 

657 04/12/2019 Subvencions 2019/0921  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Besalú per finançar les 
despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d’acció social 2019 (ASIA) i minorar-lo de 1.850,65 € a 1.800,12 €. 

658 04/12/2019 Subvencions 2019/0983  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Espolla per finançar les 
despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d’acció social 2019 (ASIA) i minorar-lo de 1.326,28 € a 771,26 €. 

659 04/12/2019 Subvencions 2019/1004  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’entitat Fundació Autisme Mas 
Casadevall Fundació Privada, amb NIF G58434994, per finançar les despeses del 
programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció 
social 2019 (ASIO) per a l’any 2019 i minorar-lo de 2.882,77 € a 1.036,62 €. 
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660 04/12/2019 Subvencions 2019/1444  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, i minorar-lo de 10.029,81€ a 9.792,68 €. 

661 04/12/2019 Subvencions 2019/1472  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riells i Viabrea per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 2.804,28 € a 1.763,04 €. 

662 04/12/2019 Subvencions 2019/1477  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ordis per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 506,70 € a 424,71 €. 

663 04/12/2019 Subvencions 2019/1536  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 391,84 € a 218,52 €. 

664 04/12/2019 Subvencions 2019/1537  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montagut i Oix per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 587,86 € a 414,54 €. 

665 04/12/2019 Subvencions 2019/1550  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’El Far d’Empordà per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) 
i minorar-lo de 2.085,72 € a 1.868,56 €. 

666 04/12/2019 Subvencions 2019/1555  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de La Vall de Bianya, per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 275,96 € a 133,56 €. 

667 04/12/2019 Subvencions 2019/1625  

Concedir a la Federació de Salut Mental de Catalunya una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses 
del projecte Activa't per la salut mental, per import de 15.000,00 €. 

668 04/12/2019 Subvencions 2019/1653  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per finançar despeses del programa de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 1.926,30 € a 1.707,27 €. 

669 04/12/2019 Subvencions 2019/1668  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 6.935,48 € a 6.470,10 €. 

670 04/12/2019 Subvencions 2019/1684  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 6.317,48 € a 5.543,23 €. 
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671 04/12/2019 Subvencions 2019/1690  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vila-sacra per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 10.823,99 € a 8.421,70 €. 

672 04/12/2019 Subvencions 2019/1691  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona a l’Ajuntament de 
Tossa de Mar, i minorar-lo de 33.299,61 € a 32.627,76 €. 

673 04/12/2019 Subvencions 2019/1709  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Begur per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 5.162,22 € a 4.703,10 €. 

674 04/12/2019 Subvencions 2019/1823  

Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona una subvenció 
prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte de 
Seguiment cohort estudi MESGi 50 any 2019 per import de 30.000,00 €. 

675 04/12/2019 Subvencions 2019/1852  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Masarac per finançar les 
despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) i minorar-lo 
de 1.421,41 € a 1.323,67 €. 

676 04/12/2019 Subvencions 2019/1894  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palau-saverdera per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) 
i minorar-lo de 2.085,72 € a 1.993,65 €. 

677 04/12/2019 Subvencions 2019/1897  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament del Port de la Selva per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultors locals (SAC) 
i minorar-lo de 2.085,72 € a 1.967,98 €. 

678 04/12/2019 Subvencions 2019/1945  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació gestora de recursos pel 
desenvolupament del discapacitat de Sarrià de Ter per finançar les despeses del 
programa de cooperació internacional al desenvolupament i minorar-lo de 13.435,14 € 
a 12.649,59 €. 

679 04/12/2019 Subvencions 2019/1966  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundación Vicente Ferrer per finançar 
les despeses del programa de cooperació internacional al desenvolupament i minorar-
lo de 10.000,00 € a 9.349,09 €. 

680 04/12/2019 Subvencions 2019/1997  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules 
per finançar despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida i 
intervencions terapèutiques i minorar-lo de 2.079,00 € a 1.980,00 €. 

681 04/12/2019 Subvencions 2019/2033  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pals per finançar les 
despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a ONL 
i de intervencions terapèutiques i minorar-lo de 8.000,00 € a 6.319,68 €. 
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682 04/12/2019 Subvencions 2019/2070  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per 
finançar les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida i 
intervencions terapèutiques i minorar-lo de 3.959,38 € a 3.742,27 €. 

683 04/12/2019 Subvencions 2019/2078  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Colera per finançar 
despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a ONL 
i intervencions terapèutiques i minorar-lo de 2.789,53 € a 2.645,98 €. 

684 04/12/2019 Subvencions 2019/2095  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riells i Viabrea per 
finançar les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida i 
intervencions terapèutiques i minorar-lo de 1.056,00 € a 922,09 €. 

685 04/12/2019 Subvencions 2019/2130  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palafrugell per finançar 
les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a 
ONL i intervencions terapèutiques i minorar-lo de 10.000,00 € a 9.934,80 €. 

686 04/12/2019 Subvencions 2019/2149  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garriguella per finançar 
les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a 
ONL i intervencions terapèutiques i  minorar-lo de 2.839,32 € a 1.093,37 €. 

687 04/12/2019 Subvencions 2019/2153  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Fontcoberta per finançar 
les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a 
ONL i intervencions terapèutiques i minorar-lo de 8.000,00 € a 7.784,77 €. 

688 04/12/2019 Subvencions 2019/2160  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Saus, Camallera i 
Llampaies per finançar les despeses del programa en matèria de condicions i estils de 
vida i intervencions terapèutiques i minorar-lo de 2.700,00 € a 1.559,52 €. 

689 04/12/2019 Subvencions 2019/2202  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campdevànol per 
finançar el servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal (Pt15) i minorar-lo de 3.448,76 € a 2.144,09 €. 

690 04/12/2019 Subvencions 2019/2207  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’entitat Fundació privada Minusvàlids 
Físics Associats per finançar les despeses en matèria de condicions i estils de vida i 
d’intervencions terapèutiques per a ONL i minorar-lo de 5.586,00 € a 5.412,82 €. 

691 04/12/2019 Subvencions 2019/2407  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palafrugell per finançar 
el servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 
i minorar-lo de 5.747,93 € a 5.033,81 €. 

692 04/12/2019 Subvencions 2019/2716  

Concedir a l’Ajuntament de Viladamat, la subvenció pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per 
reformes estructurals de la instal·lació ACFS de Local Polivalent, per reduir el risc de 
transmissió de la legionel·la per import de 966,11 €. 
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693 04/12/2019 Contractació 2019/2877  

Decret de contractació derivada de l’adhesió de Dipsalut a l’acord marc de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i dels serveis associats de 
manteniment i formació, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.03) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL). 

694 04/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2941  

Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0058 de la 
senyora Gemma Feliu 

695 04/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2983  

Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la 
senyora Imma Parramon i Burch 

696 09/12/2019 Subvencions 2019/2621  

Concedir al Fons Català de Cooperació al desenvolupament una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses 
del projecte Agenda Llatinoamericana, Inclusió de nens, Escola d'Educació Especial, 
per import de 30.000,00 €. 

697 09/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2710  

Decret d’aprovació de la relació definitiva d’admissions i exclusions en el procediment 
de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Cap de Serveis 
Jurídics, Econòmics i d’Organització”. 

698 09/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2711  

Decret d’aprovació de la relació definitiva d’admissions i exclusions en el procediment 
de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Coordinador/a 
de programes de suport econòmic”. 

699 11/12/2019 Contractació 2019/0940  

Decret de contractació derivada de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05 D2) del sistema 
d’adquisició centralitzada de l’ACM. 

700 11/12/2019 Subvencions 2019/1552  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per 
finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i 
control de plagues urbanes i minorar-lo de 737,63 € a 539,52 €. 

701 11/12/2019 Subvencions 2019/1616  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
per finançar les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la 
lluita i control de plagues urbanes i minorar-lo de 2.975,45 € a 869,47 €. 

702 11/12/2019 Subvencions 2019/1708  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Quart per finançar les 
despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de 
plagues urbanes i minorar-lo de 3.486,40 € a 2.313,74 €. 

703 11/12/2019 Subvencions 2019/1985  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal, Pt15, a l’Ajuntament de 
Camprodon i minorar-lo de 2.763,00 € a 1.828,12 €. 
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704 11/12/2019 Subvencions 2019/1994  

Modificar l'import de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona Pt15 a 
l'Ajuntament de Viladrau i minorar-lo de 2.476,41 € a 2.113,25 €. 

705 11/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2733  

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions provisional en el procediment 
de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Auxiliar de 
comunicació i protocol”. 

706 11/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2921  

Decret d’aprovació del complement de productivitat per finalització de servei de la 
senyora Eva Pérez 

707 11/12/2019 Tresoreria 2019/2953  

Decret de Retenció de crèdit en compliment de la diligència d'embargament AEAT 
núm. 081823315863F. 

708 12/12/2019 Subvencions 2019/2490  

Concedir a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció directe per raons 
d'interès públic per les despeses del projecte d'Elaboració del pla pilot de Salut, 
Benestar i Desenvolupament Sostenible, per import de 20.000,00 €. 

709 12/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2899  

Decret d’assignació individual de l’import de productivitat corresponent a l’avaluació de 
l’acompliment de 2019 del personal de Dipsalut 

710 16/12/2019 Subvencions 2019/0887  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Porqueres per finançar 
les despeses del programa per al suport econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d’acció social 2019 (ASIA) i minorar-lo de 3.263,22 € a 3.246,92 €. 

711 16/12/2019 Subvencions 2019/0910  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els 
consultoris locals. SACI a l’Ajuntament de Santa Pau, i minorar-lo de 1.454,03 € a 
1.375,06 €. 

712 16/12/2019 Subvencions 2019/0988  

Modificar l’import de la subvenció per finançar les despeses d’inversió en els 
consultoris locals. SACI a l’Ajuntament de Pont de Molins, i minorar-lo de 1.379,27 € a 
1.337,37 €. 

713 16/12/2019 Contractació 2019/1367  

Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del 
contracte del servei de formació a distància dels docents participants al programa 
Sigues Tu (Pm08) de Dipsalut. 

714 16/12/2019 Subvencions 2019/1714  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campllong per finançar 
les despeses del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control 
de plagues urbanes i minorar-lo de 3.836,94 € a 3.421,54 €. 

715 16/12/2019 Subvencions 2019/2043  

Concedir la bestreta sol.licitada per la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, per 
al finançament del projecte Fem Xarxa! Comarca Gironès, inclòs dins el programa 
Benestar i Comunitat de 2019-2020. 
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716 16/12/2019 Subvencions 2019/2057  

Concedir la bestreta sol.licitada per al Consell Comarcal del Baix Empordà, per al 
finançament del projecte En crisi, transformem la realitat, inclòs dins el programa 
Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

717 16/12/2019 Subvencions 2019/2156  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campdevànol, per 
finançar les despeses del programa en matèria de condicions i estils de vida i 
intervencions terapèutiques i minorar-lo de 750,00 € a 650,38 €. 

718 16/12/2019 Subvencions 2019/2170  

Concedir la bestreta sol.licitada per la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, per 
al finançament del projecte Atenció, acompanyament i suport als joves emigrats sols, 
majors d’edat, que estan vivint una situació de greu marginalitat i exclusió social, amb 
salut sostenible, inclòs dins el programa Benestar i Comunitat de 2019-2020. 

719 16/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2733  

Decret d’aprovació de la relació definitiva d’admissions i exclusions en el procediment 
de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Auxiliar de 
comunicació i protocol”. 

720 16/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2991  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0059 a la senyora Sònia Méndez 

721 16/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/2995 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0060 a la senyora Ruth Blanch 

722 17/12/2019 Contractació 2019/2877  

Decret de delegació de signatura en referència a la recepció material de diversos 
contractes signats per Dipsalut. 

723 19/12/2019 Subvencions 2019/2913 
Concedir a la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines una subvenció prevista 
amb caràcter nominatiu al pressupost per despeses del Projecte per la integració a la 
comunitat de les persones amb discapacitat psicosocial, per import de 20.000,00 €. 

724 19/12/2019 Subvencions 2019/1258  

Concedir a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció exclosa de concurrència pública 
per les despeses del projecte Punt de Salut Jove de Banyoles per import 20.000,00 €. 

725 19/12/2019 Subvencions 2019/2598  

Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona una subvenció per 
les despeses del projecte Seguiment PECT observatori per import de 20.000,00 €. 

726 19/12/2019 Subvencions 2019/2445  

Concedir a SUMAR Empresa d’Acció Social SL una subvenció per les despeses del 
projecte Jornades 10x10 càpsules d'innovació social per import de 7.500,00 €. 

727 19/12/2019 Subvencions 2019/2313  

Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona una subvenció 
exclosa de concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les 
despeses del projecte Incentivació recerca:post Mir, investigadors/es predoctorals, 
tècnics de suport, per import de 60.000,00 €. 

728 19/12/2019 Gestió econòmica 2019/3009  

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta 
de Caixa Fixa. 

729 19/12/2019 Gestió econòmica 2019/2828  

Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta 
de Caixa Fixa. 
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730 19/12/2019 Subvencions 2019/2913 

Concedir a la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, una subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses 
del Projecte per la integració a la comunitat de les persones amb discapacitat 
psicosocial, per import de 20.000,00 €. 

731 20/1272019 Subvencions 2017/0763  

Decret relatiu a la modificació de l’aplicació pressupostària de la subvenció a Viu 
Autisme per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la 
qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI 2017/8). 

732 20/12/2019 Gestió administrativa i recursos humans 2019/0145  

Decret d’aplicació de l’increment addicional de retribucions del personal al servei de 
Dipsalut corresponents a 2019 previst al Reial decret-llei 24/2018 

733 20/12/2019 Subvencions 2019/1755  

Concedir a la Fundació Privada Montilivi una subvenció per les despeses del projecte 
Aula especialitzada El Carrilet, per import de 15.000,00 €. 

734 20/12/2019 Subvencions 2019/2310  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Garrigàs, de 
1.863,02 € a 1.400,47 €. 

735 20/12/2019 Subvencions 2019/2338  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de la demarcació de Girona a l’Ajuntament d’Olot, de 4.068,56 € a 
3.081,71 €. 
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4. Expedient 2020/0108/X020200 – Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta – IdIBGi per a l’elaboració de la vuitena onada i els treballs 
preparatoris de la novena onada de l’estudi MESGI50 

 
La gerent explica als assistents que el MESGI50 és un estudi de recerca, amb el qual 
col·labora Dipsalut des del 2011 arran d’una petició de l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS), que consisteix a observar com envelleix una mostra de 3.000 persones des dels 
50 anys i durant un període aproximat de 15-20 anys, per investigar com la qualitat de 
l’envelliment té relació directa amb temes no només de salut, sinó també socials, i que 
compta amb l’aval de l’estudi europeu SHARE. 
 
En aquest sentit, la gerent explica que l’estudi implica que cada dos anys es fan 
“onades” d’enquestes a domicili per a recollir dades diverses dels participants en 
l’estudi. Fins a la data, es concedien subvencions a l’institut d’Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Josep Trueta – Idibgi, que dirigeix la part científica de l’estudi. Arran del 
projecte PECT en el qual participa Dipsalut, i atès que aquest estudi i les seves 
conclusions tenen relació directa amb l’Observatori Social i de Salut que està creant 
l’Organisme, es proposa signar un conveni de col·laboració amb l’Institut per tal que 
sigui Dipsalut qui assumeixi, per la via de la contractació administrativa, les despeses 
de les noves onada d’enquestes com a part de les actuacions lligades al projecte 
PECT. 
 
En aquest sentit, el responsable del contracte serà el doctor Josep Garre-Olmo, 
director del grup d’investigació de l’Idibgi. 
 
Finalitza la intervenció. 
 
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de la 
Diputació de Girona. S'encarrega de donar suport als municipis en salut pública de la 
demarcació de Girona. 
 
Per tal de fer més operatiu el seu marc substantiu, Dipsalut ha creat l’Observatori de 
Desigualtats Socials i de Salut de la demarcació de Girona. Aquest Observatori es 
nodreix de dades existents i també de la creació de dades a través de diferents 
projectes. 
 
Al gener de 2011 Dipsalut i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona, - IAS -, van 
signar un conveni de col·laboració per al finançament del desenvolupament preliminar 
d’un estudi multidisciplinari sobre la maduresa i l’envelliment satisfactori a Girona, en 
endavant “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)”. 
 
Fruit d’aquest conveni i un cop estudiades les diverses opcions, l’estudi MESGI50 es 
va incorporar al projecte The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE) - (http://www.share-project.org/) que desenvolupa el European Research 
Infrastructure Consortium for the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe –  
SHARE-ERIC - amb la finalitat d’aconseguir resultats que permetessin fer una 
avaluació comparativa – benchmarking - dels resultats obtinguts a Girona amb els de 
la resta d’Europa. 
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El projecte SHARE, recull informació representativa d’individus de 50 anys dels 
diversos  països de la Unió Europea, és multidisciplinari i transnacional. La relació 
entre la salut, la posició econòmica i la participació social a mesura que la gent 
envelleix és una de les preguntes científiques més importants que té la comunitat 
política actual. El projecte està coordinat a nivell Europeu - SHARE Coordination - per 
un grup de treball especialitzat. 
 
L’any 2013 Dipsalut i IAS van signar un nou conveni de col·laboració per al 
finançament del l’estudi MESGI50. La metodologia de treball es va desenvolupar 
d’acord amb la metodologia del projecte europeu SHARE. El treball de camp es va dur 
a terme entre el febrer i el novembre de 2013, es van realitzar entrevistes a 2.065 
domicilis i hi van participar 3.304 persones. La mostra original és representativa dels 
habitants de les comarques gironines i va estar formada per 4.017 adreces 
seleccionades de forma aleatòria (Institut d’Estadística de Catalunya). 
 
Posteriorment, al febrer de 2016 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar una 
subvenció presentada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta – IDIBGI – , per al finançament de la prova pilot per preparar el seguiment de la 
cohort de l’estudi MESGI50 l’any 2017. A diferència de les onades anteriors de 
SHARE, que requeria la realització d’una única prova pilot sobre una mostra 
representativa per tal de preparar els instruments per a dur a terme el treball de camp, 
a partir de la onada 7 el projecte SHARE va requerir la realització de dues proves pilot 
amb mostres representatives. La primera, denominada pretest, va estar dirigida a 
posar a punt l’entrevista domiciliària assistida per ordinador i la segona, denominada 
field rehearsal, va estar dirigida a posar a punt tota la logística operativa per a dur a 
terme el treball de camp. 
 
El projecte SHARE ha recollit dades longitudinals al llarg de 7 onades, efectuades 
cada dos anys. Les preguntes que es feien contenien informació del participant en el 
moment de l’entrevista els anys 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 i 2017. 
 
Finalment, en data 25 d’octubre de 2019, mitjançant decret de la Presidència, es va 
adjudicar a l’empresa Ipsos Iberia SA la realització d’aquestes entrevistes domiciliaries 
als participants de l’”Estudi Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – MESGI50. 
 
Tanmateix Dipsalut no compte amb personal científic especialitzat per tal que pugui 
analitzar les dades que s’obtinguin de les entrevistes realitzades per Ipso Iberia SA 
puguis ser treballades i transformades en estudi científic.  Per la seva banda, IDIBGI 
tér per finalitat promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l’ 
àmbit de les comarques de Girona. 
 
Dipsalut ha defensat el valor afegit que tenen les col·laboracions que es portin a terme 
entre les diferents administracions i organitzacions, siguin públiques o privades, i que 
aportin qualitat i innovació en la prestació dels seus serveis. 
 
Aquestes aliances aporten a Dipsalut la possibilitat de créixer i de desenvolupar el seu 
projecte d’investigació, afavorint el coneixement i les sinergies amb organismes que 
cerquen objectius comuns. 
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En virtut de la naturalesa i les finalitats pròpies de cada ens, es vol signat un conveni 
de col.laboració entre ambdues entitats, que no conté obligacions econòmico-
financeres, per als següents objectius:  
 

− La col·laboració entre l’Organisme Autònom de Salut de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – 
IDIBGI per a l’execusió de l’onada 8 del MESGI. 

 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector Públic (LRJSP), que 
regula el règim jurídic, requisits, contingut, tràmits, etc. dels convenis administratius. 
 
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), estableix que 
els convenis es regeixen per les seves clàusules, per l’esmentada llei, per la legislació 
de règim local,  per la legislació sectorial corresponent, i, per a resoldre’n els dubtes o 
qüestions que es puguin plantejar, pels principis de la legislació sobre contractes del 
sector públic. 
 
Vist l’informe favorable emès pel responsable de l’Observatori Social i de Salut de 
Dipsalut, de data 21 de gener de 2020. 
 
Atès que en data 22 de gener de 2020, la responsable adjunta de Serveis Jurídics, 
Econòmics i Organització de Dipsalut emet la corresponent memòria jurídica favorable. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que li 
corresponen, el Consell Rector apova, a proposta de la Presidència i per unanimitat, 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre entre  l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta – Idibgi per l’elaboració de l’onada 8 de l’“estudi mesgi50 
(maduresa i envelliment satisfactori a girona)” i els treballs preparatoris (pretest i fire de 
la onada 9. 
 
Segon. Aprovar el text del conveni de col·laboració  que s’adjunta com a annex. 
 
Tercer. Facultar a la Presidenta de Dipsalut perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
Quart. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la informació de caràcter públic d’aquest protocol, d’acord 
amb l’establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i a l’article 14 de la Llei 
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catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. 
Josep Trueta.  
 

 
Annex: 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE  L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE 
GIRONA DR. JOSEP TRUETA – IDIBGI -  PER L’ELABORACIÓ DE L’ONADA 8 DE 
L’“ESTUDI MESGI50 (MADURESA I ENVELLIMENT SATISFACTORI A GIRONA)” I ELS 
TREBALLS PREPARATORIS (PRETEST I FIRE DE LA ONADA 9 
 
D’una banda, la senyora Maria Puig i Ferrer, amb DNI núm. 40537626B, Presidenta de 
DIPSALUT, amb NIF Q1700565C, actuant en el seu nom i representació, i d’acord amb les 
funcions que li confereix l’article 14 dels seus Estatuts (Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
núm. 34, de 19 de febrer de 2016), en virtut de les facultats delegades que li atorga la 
Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 23 de juliol de 2019 i assistit en 
aquest acte pel secretari de Dipsalut, Senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
D’altra banda el senyor / la senyora ____________________________________________, 
amb DNI núm. ____________, ______________________ de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – (IDIBGI), amb NIF __________________, actuant en 
el seu nom i representació, i d’acord amb les funcions que li confereix 
_______________________________________________. 
 
Totes les parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats 
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que 
representen i en virtut del nomenament exprés. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de la 
Diputació de Girona. S'encarrega de donar suport als municipis en salut pública i acció social 
de la demarcació de Girona. 
 
II. Que per tal de fer més operatiu el seu marc substantiu, Dipsalut ha creat l’Observatori de 
Desigualtats Socials i de Salut de la demarcació de Girona, en endavant l’Observatori. Aquest 
Observatori es nodreix de dades existents i també de la creació de dades a través de diferents 
projectes. 
 
III. Que el gener de 2011 Dipsalut i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona, - IAS -, van 
signar un conveni de col·laboració per al finançament del desenvolupament preliminar d’un 
estudi multidisciplinari sobre la maduresa i l’envelliment satisfactori a Girona, en endavant 
“Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)”. 
 
IV. Que fruit d’aquest conveni i un cop estudiades les diverses opcions, l’estudi MESGI50 es va 
incorporar al projecte The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - 
(http://www.share-project.org/) que desenvolupa el European Research Infrastructure 
Consortium for the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe –  SHARE-ERIC - amb 
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la finalitat d’aconseguir resultats que permetessin fer una avaluació comparativa – 
benchmarking - dels resultats obtinguts a Girona amb els de la resta d’Europa. 
 
V. Que el projecte SHARE, recull informació representativa d’individus de 50 anys i més  dels 
diversos  països de la Unió Europea, és multidisciplinari i transnacional. La relació entre la 
salut, la posició econòmica i la participació social a mesura que la gent envelleix és una de les 
preguntes científiques més importants que té la comunitat política actual. El projecte està 
coordinat a nivell Europeu - SHARE Coordination - per un grup de treball especialitzat. 
 
VI. Que el 2013 Dipsalut i IAS van signar un nou conveni de col·laboració per al finançament 
del l’estudi MESGI50. La metodologia de treball es va desenvolupar d’acord amb la 
metodologia del projecte europeu SHARE. El treball de camp es va dur a terme entre el febrer i 
el novembre de 2013, es van realitzar entrevistes a 2.065 domicilis i hi van participar 3.304 
persones. La mostra original és representativa dels habitants de les comarques gironines i va 
estar formada per 4.017 adreces seleccionades de forma aleatòria (Institut d’Estadística de 
Catalunya). 
 
VII. Que després de la participació en aquesta onada, en data 9 de gener de 2015 Dipsalut i 
SHARE-ERIC signen un conveni de col·laboració que té com a finalitat l’adhesió als principis 
metodològics i de governança per a l’execució del projecte. 
 
VIII. Que d’acord amb la reunió del Comitè Científic (reunió del 29.11.2013), que va remarcar la 
importància del seguiment longitudinal de la cohort, Dipsalut va impulsar les activitats 
científiques de l’estudi MESGI50 amb el suport econòmic necessari per al seguiment dels 
participants. Així, el 2014 Dipsalut va aprovar la concessió d’una subvenció per al seguiment de 
la cohort de l’estudi MESGI50 utilitzant un cop més la metodologia del projecte SHARE. El 
treball de camp es va dur a terme entre el febrer i el novembre de 2015. 
 
IX. Que el febrer de 2016 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar una subvenció presentada 
per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI –, per al 
finançament de la prova pilot per preparar el seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50 l’any 
2017. A diferència de les onades anteriors de SHARE, que requeria la realització d’una única 
prova pilot sobre una mostra representativa per tal de preparar els instruments per a dur a 
terme el treball de camp, a partir de la onada 7 el projecte SHARE va requerir la realització de 
dues proves pilot amb mostres representatives. La primera, denominada pretest, va estar 
dirigida a posar a punt l’entrevista domiciliària assistida per ordinador i la segona, denominada 
field rehearsal, va estar dirigida a posar a punt tota la logística operativa per a dur a terme el 
treball de camp. 
 
X. Que el projecte SHARE ha recollit dades longitudinals al llarg de 7 onades, efectuades cada 
dos anys. Les preguntes que es feien contenien informació del participant en el moment de 
l’entrevista els anys 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 i 2017. 
 
XI. Que, igual que en les altres onades, la 8a onada de SHARE recollirà dades de salut (per 
exemple salut autoreferida, funció física i cognitiva, utilització de recursos sanitaris), variables 
psicològiques (per exemple benestar, satisfacció amb la vida, locus de control conductual), 
variables econòmiques (per exemple activitat laboral, ingressos, jubilació, patrimoni i consum), 
variables de suport social, (per exemple família i xarxa social, suport familiar, transferències 
intergeneracionals (temps i diners). 
 
XII. Que amb la signatura d’aquest conveni es pretén per tant,  dur a terme la onada 8 i els 
treballs preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9).  
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XIII. En data 25 d’octubre de 2019, mitjançant decret de la Presidència, es va adjudicar a 
l’empresa Ipsos Iberia SA la realització d’aquestes entrevistes domiciliaries als participants de 
l’”Estudi Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona – MESGI50 i es va designar com a 
persona responsable del contracte al Sr. Josep Garre de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI, d’acord el amb conveni de cooperació que es devia signar 
entre Dipsalut i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – IDIBGI. 
 
XIV. L’estudi científic el durà a terme l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta – IDIBGI, qui disposa de tot l’equip d’investigadors que permetran convertir les dades, 
obtingudes per l’enquestes realitzades per l’empresa adjudicatària de Dipsalut, Ipsos Iberia SA, 
en estudi científic “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)”, i es 
compromet a compartir els resultats amb Dipsalut. 
 
XV. Que Dipsalut i IDIBGI reconeixen que la realització d’aquestes activitats conjuntes 
facilitaran de forma significativa  l’elaboració onada 8 de “Estudi MESGI50 (Maduresa i 
Envelliment Satisfactori a Girona)” i els treballs preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9. 
 
XVI.  Que el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número ________, de __ de 
_____________ de 2020, va aprovar el conveni referit i va autoritzar la Presidenta de Dipsalut 
per a signar els documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat. 
 
XVII. Per tot l’exposat, ambdues parts, d’acord amb allò establert en l’article 47.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, acorden subscriure el present 
conveni, que es regirà per les següents, 
 
CLAUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni. 
 
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l’Organisme Autònom de Salut de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta – 
IDIBGI per a l’execusió de l’onada 8 del MESGI. 
 
Segona. Naturalesa jurídica. 
 
El present conveni queda sotmès al règim jurídic de convenis previstos en el títol preliminar 
capítol VI, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Tercera. Compromisos de les parts. 
 
Les parts es comprometen a realitzar l’objecte del conveni i de manera concreta: 

 
a) Per part d’IDIBGI: 

 
- Realitzarà un estudi científic “Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a 

Girona)” ja que IDIBGI disposa de tot l’equip d’investigadors que permetran convertir 
les dades, obtingudes per l’enquestes realitzades per l’empresa adjudicatària de 
Dipsalut, Ipsos Iberia SA, en estudi científic. IDIBGI es compromet a compartir els 
resultats d’aquest estudi amb Dipsalut. 
 

- Posarà a disposició de Dipsalut al senyor Josep Garre com a responsable del contracte 
de serveis a l’empresa Ipsos Iberia SA per dur a terme la coordinació  onada 8 de 
“Estudi MESGI50 (Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona)” i els treballs 
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preparatoris (Pretest i Fire de la onada 9, contracte que ha estat adjudicat  per Dipsalut 
en data 25 d’octubre de 2019. 

 
- Les funcions del responsable d’aquest contracte seran, a més de les generals de 

supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, les 
següents: 
 

a) Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga, 
la incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si 
s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual. 
-  

b) Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els serveis 
prestats o subministraments lliurats, així com la determinació de la liquidació 
del contracte. 
-  

c) Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en el plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que han regit 
aquella contractació pública. 

  
- Durant tota l’execució del contracte, ni el senyor Josep Garre ni cap personal d’IBIDGI 

no podran accedir a cap dada personal obtinguda per Ipsos Iberia SA protegida per la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, així com a observar allò establert per el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que respecte al tractament de les dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
- IdiBGi assignarà al projecte de recerca com a mínim un/a investigador/a que ho 

acreditarà amb la presentació del seu contracte de treball i un informe d'atribució de les 
seves funcions investigadores al projecte MESGI50.  
 

b)  Per part de Dipsalut: 
 

- Designar al senyor Josep Garre com a responsable del contracte administratiu de 
serveis adjudicat per Dipsalut en data 25 d’octubre de 2019 a favor de l’empresa Ipsos 
Iberia SA. 
 

- Designar el cap de l’Observatori com a persona de referència de Dipsalut a efectes de 
coordinació operativa de l’execució del contracte. 

 
Quarta. Obligacions econòmiques de les parts. 
 
Aquest Conveni no conté obligacions econòmico-financeres. 
 
Cinquena. Protecció de dades. 
 
Les parts s’obliguen al compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a observar allò establer per el 
Reglament general de protecció de dades, per les seves normes internes en l’àmbit de la 
seguretat, qualitat i confidencialitat, i a adoptar les mesures necessàries a efectes d’exigir al 
seu personal la màxima discreció i secret professional respecte a qualsevol informació a la que 
tinguin accés en motiu del present Conveni. Així mateix es comprometen a no publicar ni 
divulgar cap dada que considerin confidencial. 
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Sisena. Comissió de seguiment. 
 
Per vetllar per l’adequada realització de l’objecte del present conveni es constituirà una 
Comissió de Seguiment integrada per un representant de Dipsalut i un representant d’IDIBGI. 
 
Aquesta Comissió es reunirà amb la periodicitat que estimi convenient per tal de supervisar els 
treballs que es realitzen i en general dur a terme el seguiment, vigilància i coordinació de les 
actuacions així com resoldre les incidències que puguin derivar-se d ela seva execució. 
 
Setena. Efectes i durada del Conveni. 
 
El present Conveni es perfecciona amb la seva signatura. 
 
Tindrà vigència fins a la finalització del contracte administratiu de serveis adjudicat per 
Dipsalut, en data 25 d’octubre de 2019, a favor de l’empresa Ipsos Iberia SA. 
 
Vuitena. Modificació del conveni. 
 
El present conveni serà susceptible de modificació per acord exprés de les parts en relació a 
les seves obligacions i es materialitzarà per escrit en una addenda signada per les parts, que 
formarà part íntegre d’aquest conveni. 
 
Novena. Extinció del conveni. 
 
Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incorre en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordar la seva 
pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels 

signants. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul.litat del Conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent d els anterior prevista en el Conveni o en altres Llei. 

 
Si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del Conveni existeixen actuacions en 
curs d’execució, les parts podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs 
que considerin oportunes, establint un termini improrrogable per la seva finalització. 
 
Desena. Incompliment del conveni. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions, qualsevol de les parts podrà notificar a la part 
incomplidora un requeriment per tal que compleixin en el termini que es concreti en aquest 
notificació detallant amb les seves obligacions o compromisos que es considerin incomplerts.  
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el va 
dirigí, notificarà a l’altra part signat la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt 
el Conveni i la part incomplidora tindrà les responsabilitats legals que li corresponguin. 
 
Onzena. Publicitat del conveni. 
 



 

34 

Les parts signants del present acord manifesten el seu consentiment per tal que les dades 
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes en aquest, 
puguin ser publicades al Portal de la Transparència de Dipsalut, d’acord amb la Llei 19/2014 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC 6780, 
de 31 de desembre). 
 
Un cop signat el conveni, es comunicarà al Registre Públic de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per a la seva inscripció i posterior 
publicació.  
 
Dotzena. Jurisdicció competent. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix per les 
seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent. 
 
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se 
sotmetran a la resolució de la Comissió de seguiment del Conveni regulada en la clàusula 
quarta. 
 
Finalment, i de conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les qüestions 
litigioses que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, 
seran del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa de Girona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

 
5. Expedient 2020/0120/X020100 – Proposta d’aprovació de les bases 

específiques reguladores de la subvenció per al finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 

 
La vocal senyora Laia Pèlach fa una consulta respecte dels destinataris dels ajuts. 
 
La gerent li respon que, atès que es tracta d’un programa del Catàleg de Serveis, els 
destinataris són en tots els casos els Ajuntaments de la demarcació, adherits a 
l’esmentat catàleg. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de la subvenció 
per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió 
municipa l(Pt15).  

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva   
Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2020 i els costos de la qual 
consten a l’article 13. 

 
El 21 de gener de 2020, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un 
informe on esmenta que:  
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“Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la 
Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a les obligacions municipals en 
salut pública. Ho fa proporcionant serveis, suport tècnic i econòmic als 221 
ajuntaments de la demarcació de Girona. 
  
El ventall de programes que ofereix es recull al Catàleg de Serveis. S’hi inclouen 
programes de salut ambiental dirigits a reduir els riscos presents en el nostre entorn i 
en els equipaments públics.  
 
L’ofegament és un greu problema de salut pública que preocupa a l’Organització 
Mundial de la Salut perquè comporta 372.000 morts anuals. Són la tercera causa de 
mort per traumatisme no intencional en el món. 
 
Els últims anys, a Espanya han augmentat el nombre d’ofegats. Un total de 41 
persones han mort per ofegament en espais aquàtics a Catalunya durant el 2018, fet 
que suposa una mica més de l'11% de les 372 víctimes que hi va haver a tot Espanya, 
segons l'Informe Nacional d'Ofegaments que elabora la Reial Federació Espanyola de 
Salvament i Socorrisme. Catalunya és la cinquena comunitat en morts per 
ofegaments.  
 
Per la prevenció dels ofegaments i el rescat dels ofegats és clau la figura del servei de 
socorrisme. En el conjunt del 2018, les morts per ofegament en un espai aquàtic 
espanyol en la majoria dels casos es van donar en un lloc que no tenia servei de 
socorrisme (83%). 
 
Des de l’inici de l’activitat de l’organisme, en el primer catàleg de serveis es va 
considerar que els serveis de seguretat, vigilància i salvament a les platges del litoral 
gironí era un servei d’interès públic que reduïa alguns dels riscos que poden afectar a 
les persones usuàries de les platges. A partir de l’any 2019 s’amplia aquesta línia 
d’actuació de Dipsalut i s’ofereix als ajuntaments aquesta línia de suport econòmic als 
serveis de socorrisme de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal. 
 
L’objectiu d’aquesta subvenció es oferir als ajuntaments el suport econòmic necessari 
que afavoreixi que les piscines de les quals són titulars, siguin més segures. Amb els 
serveis de socorrisme dimensionats adequadament i la capacitació professional 
establerta per la normativa. 
 
Existeix consignació pressupostària en el pressupost de Dipsalut d’enguany, d’acord 
amb les dades que consten al quadre de característiques de la subvenció. 
 
Per tot l’esmentat, es considera oportú procedir a l’aprovació de les bases reguladores 
de la subvenció esmentada per a l’any 2020, que s’adjunten al present informe 
proposta.  
 
La vigència de les bases es fixava fins que s’acordés la modificació o derogació, i pel 
fet que la definició de concepte subvencionables portava confusió als municipis, es fa 
necessària l’aprovació d’unes noves bases. 
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Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 22 de gener de 2020,  la Gerència i el cap 
de l’Àrea de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut proposen 
l’aprovació d’aquestes noves bases reguladores de la subvenció esmentada 
anteriorment. 
 
Atès que la subvenció que regulen les bases esmentades, compleix els requisits de 
l’article 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que 
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores. 
 
L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que l’aprovació de les bases 
correspon al ple de la corporació o a l’òrgan superior de l’organisme autònom, d’acord 
amb la seva normativa reguladora, en aquest cas el Consell Rector. 
 
D’acord amb aquests antecedents, ateses les competències que li atribueix l’article 10 
dels Estatuts de Dipsalut i a proposta de la Presidència, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la subvenció per al 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal (Pt15) que consten en l'annex I.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases reguladores, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar a la presidenta de Dipsalut per la resolució, gestió i execució 
d’aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases 
específiques i per a la modificació dels models normalitzats de sol·licitud i compte 
justificatiu. 
 
Quart. Derogar les bases específiques vigents que regulen la concessió d’aquestes 
subvencions publicades en el BOP de Girona número 58 de 22 de març de 2019  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2019/03 de 12 de març de 2019. 
 

 
Annex: 
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ 

MUNICIPAL (PT15). 

 
1. Objecte 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de 

Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per a finançar les actuacions per al servei de salvament i socorrisme de 

les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, dins del programa de suport econòmic 

Pt15 del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

 

Les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la seguretat dels usuaris de les piscines 

d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les infraestructures i els recursos 

humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors que fan que augmenti 

la seguretat de les piscines.  

 

Dipsalut preveu donar el suport necessari als ajuntaments de les poblacions que disposen de 

piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència de servei de 

socorrisme, segons la normativa vigent. 

 

La millor opció per tal de donar suport a aquestes actuacions és el suport econòmic a través 

d’una subvenció, en règim de concurrència competitiva 

 

2. Naturalesa i forma de concessió 

 

Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 

són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació 

vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.  

 

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 

concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa 

subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona. 

 

Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 

subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

 

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin 

el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. 

 

3. Destinataris 

 

Poden concòrrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 

ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que siguin 

titulars o que gestionin una o més piscines d’ús públic dotades de serveis de socorrisme.   

  

Els ajuntaments beneficiaris podran presentar sol·licitud de subvenció també en el cas que 

l’activitat objecte de la subvenció la realitzi mitjançant una empresa subcontractada (amb 

exclusió dels contractes de concessió de servei públic) o bé a través d’un mitjà propi o ens del 

seu grup institucional. 
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Només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any. 

 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 

requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

 

4. Conceptes subvencionables 

 

Serà subvencionable exclusivament la despesa dels costos salarials totals corresponents al 

personal socorrista, ja sigui contractat directament per l’ajuntament o a partir d’una empresa 

que gestioni el servei contractada per l’ajuntament  través de l’empresa que hagi estat 

contractada per l’ajuntament per proveir el servei de socorrisme. 

 

Només seran subvencionables els costos salarials totals corresponents a aquells professionals 

socorristes que puguin acreditar documentalment que es troben inscrits en el Registre Oficial 

de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a professionals habilitats per al 

desenvolupament de la professió de socorrista en instal·lacions aquàtiques o bé l’acreditació 

emesa pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de 

Catalunya (COPLEFC) com a socorrista aquàtic en piscines. 

 

No seran subvencionables el costos salarials del concessionari del servei, en el cas que 

l’ajuntament hagi optat per aquesta forma indirecta de gestió. 

 

Cap altra despesa serà subvencionable. 

 

No  es  consideren  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA quan tinguin el 

caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 

la subvenció. 

 

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 

previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 

justificació. 

 

5. Convocatòria 

 

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

Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.   

 

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment, 

així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de 

cadascun d’ells. 

 

Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 

crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució 

podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment. 

 

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin 

estat aprovats abans de la resolució de concessió.  

 

Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, 

podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 
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6. Sol·licituds 

 

Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament per registre electrònic, de conformitat amb 

l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant 

legal de l’entitat.  

 

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

electrònica de Dipsalut (https:// seu.dipsalut.cat).  

 

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, 

l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el 

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

amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega 

expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les 

administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.  

 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 

realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 

dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 

aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 

amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 

39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.  

 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 

acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 

què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la 

inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 

la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

 

7. Criteris de valoració i import de la subvenció 

 
D’acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà 
l’import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:  

Classificació de municipis* % de finançament màxim 

Grup 1 Fins a 1500 habitants 90,00% 

Grup 2 De 1.501 a 5.000 habitants 80,00% 

Grup 3 De 5001 a 15.000 habitants 70,00% 

Grup 4 De 15.001 a 25.000 habitants 60,00% 

Grup 5 Més de 25.000 habitants 50,00% 

* Padró d’habitants segons les darreres dades oficials publicades per l’INE 
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Si l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la 
comissió qualificadora, prorratejarà l’import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la 
subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles. 

L’import total atorgat no podrà ser mai superior a 20.000 euros. 

Es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament fins que 
s’adeqüi l’import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.  

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.  

Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es 
mantindrà en la quantia atorgada. 

En cada convocatòria es determinarà l’import màxim individualitzat que podrà variar en cada 
exercici però en cap cas podrà excedir a l’import establert en aquest punt. 

 

8. Instrucció de l'expedient 

 

L’Àrea de Salut Ambiental serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió 

d’aquesta subvenció. 

 

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

coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la 

comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes 

bases. 

 

La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a 

l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent: 

 

President:  El president de l’Organisme o, en la seva absència, el 

vicepresident de l’Organisme o un altre membre del Consell 

Rector en qui delegui 

 

Vocals:   Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut 

 La gerent de l’Organisme 

 

Secretari:  El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut o 

funcionari en qui delegui 

 

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria 

corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per 

la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat 

amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  

 

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 

la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, 

així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió 

 

En virtut de la delegació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran 

ser efectuats pels  Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut. 
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 9. Resolució i notificació 

 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector que és l’òrgan 

competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos 

actes l’atorgament de subvencions. 

 

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es 

concedeix la subvenció i als quals es desestima. 

 

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data 

d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a cada procediment.  

 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 

poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

 

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-

Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 

deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  

 

10. Acceptació 

 

Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta 

ha estat concedida. 

 

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no 

es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques 

fixades per a la seva aplicació. 

 

11. Obligacions del beneficiari 

 

a. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió dels ajuts. 

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

compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut. 

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si 

escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 

òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 

que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

d. Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

financin les activitats subvencionades. 

e. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 

com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

reguladores específiques. 

f. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

g. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció, el 

beneficiari farà constar expressament el suport econòmic de Dipsalut. En les 
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comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb 

l’objecte de la subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de 

les actuacions. 

h. Utilizar el català en tots els avisos, rètols o documentació adreçada al públic, vinculada a la 

subvenció. 

i. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

j. Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 

realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

k. Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció. 

l. Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17 

d’aquestes bases.  

 

12. Justificació de la subvenció i pròrroga 

 

La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el 

formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut 

(https://seu.dipsalut.cat) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Girona. 

 

En la justificació caldrà incloure: 

 

-Donat que es tracta de costos salarials, caldrà detallar la despesa per perceptor i 

mensualitat i quina ha estat la dedicació, en percentatge, de la jornada laboral mensual 

de cada un dels socorristes, a la piscina o piscines del municipi. 

 

-Documentació de cada un dels socorristes, que acrediti la seva habilitació per al 

desenvolupament de la professió de socorrista en instal·lacions aquàtiques. Ja sigui la 

inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o 

l’acreditació emesa pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat 

Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC). 

 
-En el cas que sigui una entitat depenent de l’ajuntament qui realitzi l’activitat 
subvencionada, l’ajuntament haurà d’aportar un certificat signat pel/per la secretari/ària 
de l’ajuntament en què faci constar la relació de dependència d’aquesta entitat amb 
l’ajuntament i la competència atribuïda a l’entitat en la realització de l’activitat objecte de 
subvenció, adjuntat a aquestes efectes els estatuts de l’ens depenent o altre document 
corresponent. 

El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 

convocatòria. 

 

Dipsalut, amb l’objectiu d’avaluar la justificació de la subvenció, podrà sol·licitar als ajuntaments 

en cas que sigui necessari, les nòmines del personal socorrista ( amb excepció de dades 

familiars i les no vinculades amb les retribucions), per a les quals es sol·licita la subvenció. 

  

D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el 

beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel 

termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació 

establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en 
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els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència 

de Dipsalut. 

 

13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament 

 

L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte 

subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta 

superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, 

s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona.  

 

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau, 

haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, 

completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la 

documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació 

dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.  

 

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la 

persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat. 

 

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 

en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació 

del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

 

14. Modificació de la subvenció  

 

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de 

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona: 

 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 

• Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de l’actuació 

que estigui obligat a justificar. 

• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts 

públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de 

l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs 

públic o en la resolució. 

 

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades 

en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les 

quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la 

subvenció es mantindrà en la quantia inicial.  

 

D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a 

despesa subvencionable: 

 

a. Es podrà admetre un màxim del 1% desviació pressupostària entre la base 

subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 
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subvencionada, amb un límit de 100,00 €, que no comportarà reducció de la quantia de 

la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. 

b. Si aquest percentatge és superior al 1%, o als 100,00 € esmentats al punt a, es reduirà la 

subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Girona, aplicant el percentatge d’ajust corresponent. 

 

En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 

proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les 

al·legacions l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 

general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 

15. Invalidesa, revocació i reintegrament 

 

Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 

beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 

supòsits següents: 

 

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

subvencions.  

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 

En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la 

proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui 

presentar les al·legacions que consideri oportunes.  

 

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà 

la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona. 

 

Són causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de 

l’Ordenança. 

 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 

d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, es seguirà el procediment esmentat als 

paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a 

reintegrar-ne l’excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es 

trobin en els supòsits establerts en l’article 34 de l’Ordenança. 

 

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació, d’invalidesa i 

reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà l’òrgan 

competent per adoptar els corresponents acords. 

 

16. Subcontractació 

 

De conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, al beneficiari podrà subcontractar la totalitat de l’activitat subvencionada. El 

contractista quedarà obligat només davant l’ajuntament beneficiari i serà l’ajuntament qui 

assumirà la total responsabilitat de l’execució subvencionada davant Dipsalut. 
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Així mateix el beneficiari no podrà concertar l’execució de l’activitat subvencionada en els casos 

previstos en l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

La subcontractació es regirà per tot allò establert en l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol , pel 

que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 

amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 

condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.  

 

17. Principis ètics i regles de conducta 

 

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 

abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 

posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 

que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de 

realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

concurrència. 

 

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

obligacions següents: 

 

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l'adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 

procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 

la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 

als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens 

perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 

Llei de transparència. 

 

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 

sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
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84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 

conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

 

18.Verificació i control 

 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a 

documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  

 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 

que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 

puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com 

a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 

19. Règim jurídic 

 

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

de subvencions. 

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny. 

e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 

g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

 

20. Protecció de dades 

 

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, 

els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 

implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, desplegada pel Reglament ( UE), 

2016/679. 

 

21. Règim sancionador 

 

Serà d’aplicació el règim regulat als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i a l’article 37 de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Girona. Així mateix, en quant a les infraccions en què pugui concórrer el/la 

beneficiari/a, s’aplicarà allò previst als articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, on es concreten les infraccions lleus, greus i molt greus. En 

quant a les classes i gradació de les sancions, s’estarà al que disposem els articles 59 i 

següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Per últim, si s’incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les 

responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol iv de la Llei general de 

subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

  

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 
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en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 

possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 

establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 

rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 

termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir 

que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 

22. Interpretació 

 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell 

Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències 

que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament 

atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 

 

23. Vigència 

 

Aquestes bases  regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 

 

Disposició addicional primera  

 

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, 

una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, la Presidència de Dipsalut serà l'òrgan 

competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució 

de la convocatòria corresponent. La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes 

bases, així com el seu extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, general de 

subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 
6. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
7. 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     Joan Carles Bonet i Foix 


