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Secretaria 
Exp. 2020/0154/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut d’11 de febrer de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/02 
Caràcter: Ordinària 
Data: 11 de febrer de 2020 
Horari: De les 11:00 a les 11:40 hores 
Lloc: Saló de comissions de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
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 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap 
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Excusen la seva absència la vocal senyora Anna Barnadas i López i la gerent, senyora 
Sílvia Oliveras i Casadellà. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/01, 

del dia 28 de gener de 2020, ordinària 
 
2. Informacions de Govern 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
4. Expedient 2019/0490/D050200 – Proposta de modificació de la mesa de 

contractació permanent i designació dels seus membres 
 

5. Expedient 2019/0830/J010600 – Proposta de rectificació de l’inventari anual 
de Dipsalut de l’any 2019 

 
6. Expedient 2019/1194/D050910 – Proposta d’aprovació dels dos models de 

convenis de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i de gestió de la seva 
xarxa a favor dels ajuntaments de la demarcació de Girona 

 

7. Expedient 2019/2858/D050601 – Proposta d’adjudicació del contracte 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 

 

8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
9. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Abans d’iniciar els assumptes de l’ordre del dia, la presidenta informa els assistents 
que la gerent, senyora Sílvia Oliveras, excusa la seva absència de la sessió per trobar-
se en situació d’incapacitat temporal, i informa els membres del Consell que en els 
propers dies la gerent no podrà anar a Dipsalut perquè té dificultats per desplaçar-se. 
En aquest sentit, tant ella com el senyor Álvarez, cap dels Serveis Jurídics, Econòmics 
i d’Organització, es posen a disposició dels membres del Consell per a qualsevol 
qüestió de gestió ordinària de l’Organisme que necessitin comentar. 
 
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 informa que l’Organisme està convidat, el dia 14 de febrer, a participar 
en la presentació de les conclusions d’una anàlisi que la Organització Mundial de la 
Salut ha fet sobre el Pla Català de Salut, del qual l’Organisme participa junt amb, per 
exemple, la Diputació de Barcelona. 
 
D’altra banda, la presidenta informa també els assistents que el dia 21 de febrer 
l’Organisme participarà en la presentació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible, atès que Dipsalut ha participat a nivell tècnic en el Consell que ha impulsat 
a Catalunya l’elaboració d’aquest projecte. Hi assistiran el senyor Pau Batlle, 
responsable de l’Observatori Social i de Salut, i el senyor Xavier del Acebo, cap del 
Servei de Salut Ambiental, juntament amb el diputat provincial senyor Joan Fàbregas. 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. Data  Unitat Expedient Resum 

1 08/01/2020 Subvencions 2019_1926  

Modificar l’import de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a ONL i de 
intervencions terapèutiques a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, i minorar-lo de 9.000,00 € a 
6.941,65 €. 

2 08/01/2020 Subvencions 2019_2115  

Modificar l’import de la subvenció concedida a la Fundació Salut Empordà, per finançar despeses del 
programa de suport econòmic a inversions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI), i minorar-lo de 2.863,14 € a 1.431.38 €. 

3 08/01/2020 Secretaria 2019_3111  

Denegar la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per la qual sol·licita que Dipsalut emeti un 
informe sobre aspectes interpretatius de diversos preceptes del Reial Decret 742/2013 i del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, atès que es tracta d’una piscina d’ús privatiu i que aquest tipus d’informe es pot 
sol.licitar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

4 14/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2015_2992  Decret de nomenament de la senyora Sònia Méndez Carrasco com a funcionària de carrera de Dipsalut. 

5 14/01/2020 Subvencions 2019_1875  

Modificar l’import de la subvenció concedida al Col.legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, per 
finançar el programa de suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l’acció social 
per a la realització d’activitats de formació als seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en 
la seva concepció de la salut i l’acció social i minorar-lo de 2.570,00 € a 2.544,46 €. 

6 14/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2694  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les pràctiques 
acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Laia Puig (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

7 14/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2710  

Decret d’aprovació de la provisió del lloc de treball, per adscripció definitiva, de Cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització. 

8 14/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2711  

Decret d’aprovació de la provisió del lloc de treball, per adscripció definitiva, de Coordinadora de 
programes de suport econòmic. 

9 14/01/2020 
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. 

10 14/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0059  Decret d’autorització de compatibilitat per a una segona activitat laboral a la senyora Maria Garcia Vautier. 

11 16/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2733  

Decret d'aprovació de la provisió del lloc de treball, per concurs específic, d'Auxiliar de comunicació i 
protocol (Auxiliar de govern, segons la Relació de Llocs de Treball de 2020). 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1926_08_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2115_08_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3111_08_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2992_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1875_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_2694_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2710_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2711_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_2744_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0059_14_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2733_16_01_2020.pdf


 
 
 
 
 

5 

12 27/01/2020 Subvencions 2019_1980  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
pública, a l’Ajuntament d’Agullana, i minorar-lo de 2.808,95 € a 1.547,50 €. 

13 27/01/2020 Subvencions 2019_1981  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Fontcoberta, i minorar-lo de 2.678,65 € a 1.534,01 €. 

14 27/01/2020 Subvencions 2019_1982  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Ribes de Freser, i minorar-lo de 2.451,72 € a 1.009,07 €. 

15 27/01/2020 Subvencions 2019_1983  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Capmany, i minorar-lo de 2.644,47 € a 1.497,70 €. 

16 27/01/2020 Subvencions 2019_2053  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament d’Alp, i minorar-lo de 2.184,22 € a 1.832,27 €. 

17 27/01/2020 Subvencions 2019_2289  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació per a la recerca i l’acció social, per finançar les 
despeses per a accions destinades a l’acollida i inclusió social d’infants i joves que han emigrat sols, i 
minorar-lo de 8.000,00 € a 4.895,68 €. 

18 27/01/2020 Subvencions 2019_2320  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Sarrià de Ter, i minorar-lo de 2.489,98 € a 853,64 €. 

19 27/01/2020 Subvencions 2019_2380  

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Fortià, per finançar el servei de socorrisme 
a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) i minorar-lo de 2.329,97 € 1.911,26 €. 

20 27/01/2020 Subvencions 2019_2402  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, i minorar-lo de 2.013,32 € a 851,31 €. 

21 27/01/2020 Subvencions 2019_2436  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de la Jonquera, i minorar-lo de 2.394,47 € a 1.680,21 €. 

22 27/01/2020 Subvencions 2019_2439  

Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic, a l’Ajuntament de Montagut i Oix, i minorar-lo de 2.339,29 € a 849,88 €. 

23 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2695  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les pràctiques 
acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Mariona Gudayol (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

24 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2696  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les pràctiques 
acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Pol Faya (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

25 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2697  

Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a les pràctiques 
acadèmiques extracurriculars de l’estudiant Anna Macau (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

26 27/01/2020 
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 (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1980_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1981_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1982_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1983_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2053_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2289_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2320_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2380_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2402_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2436_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2439_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2695_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2696_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2697_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2831_27_01_2020.pdf
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27 27/01/2020 
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 (curs 2019/2020 – anualitat 2020). 

28 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2952  Decret de denegació de la sol·licitud de consolidació del grau personal. 

29 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_3297  Proposta d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0064 a la senyora Maite Servià. 

30 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_3312  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0065 al senyor Pau Batlle. 

31 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_3378  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0066 a la senyora Sònia Méndez. 

32 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0054  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0069 a la senyora Anna Loste. 

33 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0061  Decret de nomenament de la senyora Gemma Feliu Turon com a funcionària de carrera de Dipsalut. 

34 27/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0105  Decret de resolució de la sol·licitud del senyor Miquel Obrador de finalització de la prolongació de jornada. 

35 28/01/2020 Contractació 2019_2858  

Decret de classificació i de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte dels 
serveis 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. 

36 29/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_0015  

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora M. Àngels Masó durant els 
mesos de novembre i desembre de 2019. 

37 29/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_3282  Decret d’aprovació de l’import corresponent a l’ajuda social de salut 2019/0062 de la senyora Maite Servià. 

38 29/01/2020 Subvencions 2019_3364  

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments Pm07, per a l'any 2020. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2846_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2952_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3297_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3312_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3378_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0054_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0061_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0105_27_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2858_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_0015_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3282_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3364_29_01_2020.pdf
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39 29/01/2020 Subvencions 2019_3377  

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions adreçades a consells comarcals i a consorcis 
d'acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 
de la demarcació de Girona ( ASICC), per a l’any 2020. 

40 29/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0053  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0067 a la senyora Paz Horas 

41 29/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2020_0055  Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2019/0068 a la senyora Marta Vallmajó 

42 31/01/2020 Contractació 2019/1110  

Decret de classificació i requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte de gestió 
integral de 5 recursos de teatre per als centres participants en el programa "Sigues tu:eines i actius per a 
la salut”. 

43 31/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019/2676  

Decret d’adscripció definitiva del senyor Àngel Marcó Alsina al lloc de treball Auxiliar administratiu/iva, 
segons ordre de qualificació en concurs oposició. 

44 31/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019/2687  

Decret d’adscripció definitiva de la senyora Maria Teresa Servià Pericay al lloc de treball Auxiliar 
administratiu/iva, segons ordre de qualificació en concurs oposició. 

45 31/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019/2760  

Decret d’adscripció definitiva de la senyora Maria Juanola Casadevall al lloc de treball Auxiliar 
administratiu/iva, segons ordre de qualificació en concurs oposició. 

46 31/01/2020 Subvencions 2019/2909  

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvenció per al finançament de l'assessorament i suport tècnic 
a polítiques municipals de protecció de la salut SAT, per a l'any 2020. 

47 31/01/2020 Subvencions 2019/3360  

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per a l'any 2020. 

48 31/01/2020 
Gestió 

administrativa i 
recursos humans 

2019_2677  

Decret d’adscripció definitiva de la senyora Paz Horas Arias al lloc de treball Auxiliar administratiu/iva, 
segons ordre de qualificació en concurs oposició. 

49 31/01/2020 Subvencions 2020/0081  

Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses derivades del 
funcionament ordinari de centres de formació d'adults i de centres docents d'educació especial (CMFA i 
CDEE), per a l'any 2020. 

 

 
 
 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3377_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0053_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0055_28_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_1110_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2676_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2687_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2760_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2909_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_3360_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2019_2677_31_01_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_9cb/AC/Temp/2020_0081_31_01_2020.pdf
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4. Expedient 2019/0490/D050200 – Proposta de modificació de la mesa de 
contractació permanent i designació dels seus membres 

 
La presidenta cedeix la paraula al senyor David Álvarez, qui explica als assistents que 
es proposa modificar la composició de la mesa de contractació permanent aprovada 
en el seu moment per tal que, si cal, el substitut del secretari, vocal de la mesa,  pugui 
ser un funcionari de carrera dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de 
Dipsalut, atès que en la composició vigent només pot ser substituït per un funcionari 
de carrera del Servei de Secretaria de la Diputació. 
 
La presidenta explica que l’objectiu d’aquesta modificació és agilitzar, quan es 
produeixin absències, el quòrum per a les sessions de la mesa.  
 
No hi ha més intervencions. 
 
L’article 326 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP) regula que en els procediments oberts, oberts simplificats, restringits, 
de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la innovació, els 
òrgans de contractació han d’estar assistits per una mesa de contractació, a excepció 
dels casos en que la competència per contractar correspongui a la Junta de 
Contractació. Alhora¸ aquest mateix precepte, regula les funcions que s’assignen a la 
Mesa de contractació. 
 
Així mateix, la D.A. Segona punt 7 de la LCSP, regula la composició de la mesa de 
contractació en les entitats locals, i estableix el següent: 
 

- Les Meses de Contractació estaran formades per un President, un Secretari i, 
al menys, tres vocals. 
 

- El President ha de ser membre de la corporació o un funcionari d’aquesta. 
 

- Entre els vocals haurà de figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin 
atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de 
contractació i un interventor o, a falta d’aquests, una persona al servei de 
l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu 
assessorament jurídic, i una altra que tingui atribuïdes les relatives al seu 
control econòmic - pressupostari. 

 
- El Secretari/Secretària haurà de ser una persona funcionària que presti els 

seus serveis a l’organisme. 
 

- Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació no 
poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta. 
 

- En cap cas el personal eventual pot formar part de les meses de contractació ni 
emetre informes de valoració de les ofertes. El personal funcionari interí 
únicament podrà formar part de la mesa quan no es disposi de funcionaris de 
carrera prou qualificats i així s’acrediti en l’expedient. 
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D’acord amb la D.A. segona punt 7 i l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic, si és 
una mesa permanent, la seva composició haurà de publicar-se en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació corresponent i a més, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
Atès que aquest precepte preveu la designació dels membres de la mesa de 
contractació amb caràcter permanent, es va considerar convenient que Dipsalut 
designés una mesa permanent aplicable als seus procediments de contractació, quan 
sigui preceptiva la constitució de la mesa o així s’estipuli al plec de clàusules 
administratives particulars de cada contracte.  
 
L’esmentada mesa de contractació permanent va ser aprovada pel Consell Rector de 
Dipsalut, reunit en la sessió ordinària número 2019/03 que va tenir lloc el 12 de març 
de 2019. 
 
Posteriorment, en vista a millorar l’eficiència de la tramitació d’expedients que 
requereixen de la constitució de meses de contractació, es va considerar necessari 
ampliar el nombre de vocals que poden ocupar el lloc següent: 
 
”Entre els vocals haurà de figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin atribuït 
legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un 
interventor o, a falta d’aquests, una persona al servei de l’òrgan de contractació que 
tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu assessorament jurídic, i una altra 
que tingui atribuïdes les relatives al seu control econòmic - pressupostari.” 
 
Vistos els antecedents exposats, es considera adient modificar la mesa permanent 
aprovada, en el sentit d’incorporar un/a funcionari/a del grup A1 o A2 de Serveis 
Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut.  
 
Vista la proposta favorable, emesa per la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, 
Econòmics i Organització de Dipsalut, de data 1 de gener de 2020. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els 
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut i d’acord amb les DA 1a i 2a de la 
LCSP, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt 2.a. i 2.b. Vocals, de la mesa de contractació permanent de 
Dipsalut, aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, reunit en la sessió ordinària número 
2019/03 que va tenir lloc el 12 de març de 2019, i d’acord amb el detall següent: 
 
On diu: 
 
“2. Vocals: 
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a.Secretari/a general de l’organisme autònom. Suplents: vice-secretari/a general de 
la Diputació de Girona o funcionari/a del grup A1 o A2 del Servei de Secretaria de la 
Diputació de Girona en qui deleguin. 
 
b. Interventor/a de l’organisme autònom. Suplents: vice-interventor/a de la Diputació 
de Girona o funcionari/a del grup A1 o A2 de Intervenció en qui delegui.” 

 

Ha de dir: 
 
“2. Vocals: 
 

a. Secretari general de l’Organisme Autònom. 
Suplents: Vice-secretari general de la Diputació de Girona o funcionari/a del 
grup A1 o A2 del Servei de Secretaria de la Diputació de Girona o de Serveis 
Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut. 

 
b. Interventor/a de l’Organisme Autònom. 

Suplents: Vice-interventor/a de la Diputació de Girona o funcionari/a del grup 
A1 o A2 d’Intervenció” 

 
Segon. Publicar aquest acord, així com la composició de la mesa de contractació 
permanent de Dipsalut, mitjançant anunci al perfil del contractant de Dipsalut, de 
conformitat amb l’article 63 de la LCSP i al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
d’acord amb l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es 
desenvolupa parcialment la LCSP, d’acord amb el detall següent. 
 

1. Presidència: Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
Suplents: Cap del servei promotor de la contractació o funcionari/a del grup A1 o 
A2 dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 

 
2. Vocals: 

 
a. Secretari general de l’Organisme Autònom. 

Suplents: Vice-secretari general de la Diputació de Girona o funcionari/a del 
grup A1 o A2 del Servei de Secretaria de la Diputació de Girona o dels 
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut. 

 
b. Interventor/a de l’Organisme Autònom. 

Suplents: Vice-interventor/a de la Diputació de Girona o funcionari/a del grup 
A1 o A2 d’Intervenció. 
 

c. Cap del servei promotor de la contractació, o tècnic/a del servei promotor. 
 
3. Secretari/a: Tècnic/a de Contractació de Dipsalut o funcionari/a del grup A1 o 

A2 dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Tercer. El present acord entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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Quart. Notificar aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció de l’Organisme. 
 

5. Expedient 2019/0830/J010600 – Proposta de rectificació de l’inventari anual 
de Dipsalut de l’any 2019 

 
La presidenta cedeix la paraula al senyor Álvarez, qui explica als assistents que 
anualment s’ha d’actualitzar l’inventari i destaca quines són les altes i les baixes més 
destacades de l’any 2019, en el qual el valor brut de l’inventari és d’aproximadament 
1.600.000,00 €. El senyor Álvarez explica que, un cop aprovat l’inventari per part del 
Consell Rector, s’incorpora a la proposta d’aprovació de l’inventari general del grup 
institucional que se sotmet a votació per part del Ple de la Diputació. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
L’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix l’obligació dels 
ens  locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de 
domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.  
 
L’aprovació, rectificació i comprovació serà a càrrec del ple de cada corporació i tindrà 
caràcter anual, sense perjudici de mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen 
els actes o fets susceptibles d’alterar-ne la composició. 
 
En el mateix sentit, l’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, desenvolupa aquestes previsions i detalla 
l’estructura i composició dels llibres d’inventari. 
 
El mateix reglament, recull al seu article 105.2, que els òrgans de govern dels 
organismes autònoms dependents han d’aprovar les rectificacions dels inventaris 
respectius  prèviament a l’aprovació definitiva pel Ple. 
 
En data 8 de gener de 2020, la responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i 
Organització de Dipsalut emet l’informe proposta de rectificació anual de l’inventari de 
Dipsalut. 
 
Posteriorment, el dia 13 de gener de 2020, el secretari de Dipsalut emet el 
corresponent informe jurídic favorable. 
 
Finalment, la Diputació de Girona, mitjançant decret de Presidència, va aprovar en 
data 9 de gener de 2020, l’incoació de l’expedient de rectificació anual de l’Inventari 
General de la Diputació de Girona.  
 
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut ha dut a terme les tasques 
oportunes de comprovació, informació i documentació de l’inventari, així com la 
conciliació amb la comptabilitat, a data 31 de desembre de 2019. 
 
En l’informe de data 8 de gener, s’exposa, que en el transcurs de l’any 2019, s’han 
realitzat les operacions d’altes, baixes i cessions següents (annexes a aquesta 
proposta): 
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− Altes: 17 propostes, per un valor comptable de 115.482,23 €. 
 

Proposta 
d’alta 

Concepte 
Valor 

d’adquisició 

2019000002 Adquisició d’un vehicle 22.033,31 € 

2019000006 Inici d’arrendament de 5 vehicles - 

2019000015 Inici d’arrendament de places d’aparcament - 

2019000017 Adquisició de material informàtic 5.529,70 € 

2019000019 Adquisició d’un electrodomèstic 109,00 € 

2019000024 Adquisició de llicències informàtiques 1.414,49 € 

2019000025 Adquisició de llicències informàtiques 1.414,49 € 

Proposta 
d’alta 

Concepte 
Valor 

d’adquisició 

2019000026 
Adquisició de mobiliari per a l’Observatori de la 
Salut de Dipsalut 

2.534,65 € 

2019000027 Adquisició de material informàtic 569,00 € 

2019000028 
Adquisició de mobiliari per a l’Observatori de la 
Salut de Dipsalut 

3.408,57 € 

2019000029 
Redistribució dels espais de l’Observatori de la 
Salut de Dipsalut 

4.011,15 € 

2019000030 Adquisició de material informàtic 2.187,68 € 

2019000032 
Adquisició de material informàtic i llicències 
informàtiques 

11.461,18 € 

2019000033 
Adquisició d’un servidor informàtic per 
l’Observatori de la Salut de Dipsalut 

322,16 € 

2019000035 Adquisició de llicències informàtiques 40,57 € 

2019000036 
Adquisició de llicències informàtiques per 
l’Observatori de la Salut de Dipsalut 

13.619,28 € 

De 2019000037 a 
2019000040 

Adquisició de 30 desfibril·ladors mòbils 
(1.560,90 € x 30 unitats) 

46.827,00 € 

 Total: 115.482,23 € 

 

− Baixes: 2 propostes, sense valor comptable. 
 

Proposta Concepte 
Total brut 
comptable 

Net 
patrimonial 
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2019000003 
Finalització d’arrendament de 
6 vehicles 

- - 

2019000013 
Finalització d’arrendament de 
places d’aparcament 

- - 

 
Segons aquesta informació, a data de tancament de l’exercici 2019, l’inventari de 
Dipsalut està format per 1180 béns, per un valor brut d’un milió sis-cents nou mil tres-
cents vuitanta-cinc euros amb trenta nou cèntims (1.609.385,39 €) i un valor comptable 
de vuit-cents setanta-vuit mil tres-cents quaranta-tres euros amb quaranta-quatre 
cèntims (878.343,44 €). 
 
La relació de béns i imports; agrupats segons diferents criteris; corresponen als 
annexos de del present informe proposta, així mateix, la comptabilització de 
l’assentament comptable relatiu a l’amortització de 2019 dels béns de Dipsalut serà 
per un número de béns afectats de 894, un número de millores afectades de 981 i un 
import total de seixanta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta cèntims 
(69.989,60 €). 
 
Vist que en data 30 de gener de 2020, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, 
Econòmics i Organització de Dipsalut, emeten la corresponent proposta favorable. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors i en atenció al que disposen els 
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment la rectificació anual de l’inventari de béns i drets de 
Dipsalut,  data 31 de desembre de 2019, d’acord amb el detall exposat en aquesta 
proposta. 
 
Segon. Remetre al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació prèvia del Consell 
Rector, per a la seva aprovació definitiva. 
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Annexos: 
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6. Expedient 2019/1194/D050910 – Proposta d’aprovació dels dos models de 
convenis de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i de gestió de la seva 
xarxa a favor dels ajuntaments de la demarcació de Girona 

 
La presidenta cedeix la paraula al senyor Álvarez perquè expliqui als assistents el per 
què dels nous models proposats. 
 
El senyor Álvarez informa els assistents que els nous models permetran subscriure 
nous convenis, o renovar els ja existents, de cessió de desfibril·ladors fixos i mòbils, 
propietat de Dipsalut, als Ajuntaments i altres agents presents en el territori, com 
policies locals o cossos de protecció civil, i que es proposa delegar la signatura dels 
convenis en la Presidència, per tal que la gestió sigui més àgil. 
 
La senyora Paneque pregunta si es podran fer noves peticions de cessió d’aquests 
aparells. 
 
La presidenta respon que es van fent de manera habitual peticions de cessió i que es 
van responent puntualment, prioritzant la cessió de desfribril·ladors mòbils, perquè 
tenen molt d’ús i encara se’n van adquirint, i fent-ne avaluació constant per tal de tenir 
resultats en aproximadament un any o dos que permetin analitzar com s’ha 
desenvolupat la nova fase d’implantació de desfibril·ladors en el territori i com 
evolucionar millorant el servei que s’ofereix. 
 
S’estableix un intercanvi d’impressions respecte de la implantació de la xarxa pública 
de desfibril·lació en les comarques de Girona. 
 
En aquest sentit, la presidenta pren nota d’aquestes consideracions i explica que 
precisament l’avaluació ha de permetre millorar la xarxa establerta per Dipsalut i 
corregir les incidències territorials que hi pugui haver. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
L’any 2009 Dipsalut va crear el programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”, del 
Catàleg de Serveis de l’Organisme, que té com a objectius millorar la supervivència de 
les persones que pateixen una aturada cardíaca, assegurar i avançar l’alerta dels 
serveis d’emergències en cas d’aturades cardiorespiratòries i sensibilitzar la població 
sobre la necessària adquisició d’hàbits saludables que ajudin a prevenir, mantenir i 
millorar la salut cardiovascular, però també sensibilitzar la població dels beneficis dels 
desfibril·ladors i formar-la en el seu ús, així com el manteniment de la xarxa de 
desfibril·ladors electrònics automàtics (DEA) al territori, de manera que tots els DEA 
funcionin adequadament, i la formació dels professionals municipals dels equipaments 
cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors. 
 
Aquest programa preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils 
arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort 
sobtada. 
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Dipsalut va signar diversos convenis de cessió d’ús amb els ajuntaments de la 
província de Girona, els quals es troben en els seu termini de finalització de la 
vigència.  
 
Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: les aturades 
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la 
població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de 
miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació 
ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el 
primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació 
ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats 
de supervivència, motiu pel qual el paper dels desfibril·ladors, tant de caràcter fix com 
mòbil, que es destinaran a l’atenció dels casos d’emergències de mort sobtada, pot 
contribuir a garantir la supervivència.   
 
Per tot l’esmentat seria necessari renovar aquests convenis o, si escau, signar 
convenis nous,  per tal de garantir el desplegament d’aquesta xarxa de desfibril·ladors 
per tota la província així com cedir-ne de nous si així ho sol·liciten els ajuntaments.  
 
Per aquest motiu és procedent redactar dos models de conveni de cessió d’ús de 
desfibril·ladors fixes i/o mòbils a favor dels ajuntaments dels ajuntament i establir els 
termes i condicions de la gestió de la xarxa de desfibril·ladors: un per renovació i l’altre 
per convenis nous. 
 
Pel que fa al règim jurídic de la cessió objecte d’aquest conveni, aquesta cessió ha de 
plantejar-se en els termes de “cessió d’ús” dels articles 72 i següents (especialment 75 
i 76) del Decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals i no de “cessió gratuïta” de l’article 49 d’aquest Decret ja que els béns 
són propietat de Dipsalut. 
 
Així mateix, en el cas que ens ocupa, es proposa que un cop signats els convenis la 
cessió sigui directa a favor dels ajuntaments que els subscriguin, atès que els 
desfibril·ladors fixes s’han de instal·lar al domini públic i els mòbils es destinen a les 
policies locals, i les unitats de protecció civil que garanteixen el compliment de la 
finalitat pública per la que han estat adquirits, aspectes que fan innecessària la 
concurrència. 
 
En referència als convenis administratius, s’ha donat compliment a l’article 50è de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector Públic, en el seu primer punt, el 
qual estableix com a tràmit preceptiu la incorporació d’una memòria justificativa que 
analitzi la necessitat, oportunitat, impacte econòmic,  caràcter no contractual del 
conveni i el caràcter patrimonial dels béns. 
 
Els dos models de conveni compleixen amb el contingut establert als articles 49 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.  
 
Durant el procediment d’aprovació d’aquests models de convenis de cessió d’ús, 
l’expedient es sotmetrà a un període d’informació pública de 15 dies hàbils, de 
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conformitat amb l’article 75.3 de Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Vist l’informe proposta favorable emès per la gerent de Dipsalut, en data 6 de febrer de 
2020. 
 
Vista la memòria jurídica favorable emesa pel responsable i la responsable adjunta de 
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut, de data 6 de febrer de 2020. 
 
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, i en atenció al que disposen els 
articles 9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar els dos models de de conveni de cessió d’ús gratuïta a favor dels 
ajuntaments de la província de Girona de desfibril·ladors i la gestió de la seva xarxa, 
que s’annexen a aquest acord: un model per renovació de la cessió d’ús i un altre per 
noves cessions d’ús. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient per un període de 15 dies hàbils, 
durant el qual es podran formular les reclamacions o al·legacions que s’estimin 
oportuns, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, i al tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat), de conformitat amb el que disposa l’article 75 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens 
locals.  
 
Tercer. Facultar la presidenta de Dipsalut per a la signatura dels convenis que es 
derivin dels models objecte d’aquest acord i qualsevol altre document necessari per a 
la seva efectivitat, així com per a l’aprovació i signatura de les addendes, que si 
s’escau, s’hagin de formalitzar per la modificació no substancial o ampliació dels 
mateixos. 
 
Quart. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 
al·legacions i/o reclamacions, considerar aprovada definitivament els dos models de 
convenis de cessió d’ús.” 
 

 
Annexos: 
 
#1 
 
MODEL CONVENI SOBRE RENOVACIÓ DE LA CESSIÓ 
 
Conveni de cessió d’ús gratuïta de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa. Ajuntament 
de [nom de l’ajuntament] 
 
Reunits 
 

https://seu.dipsalut.cat/
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D’una part, el/la senyor/a ..........................., president/a delegat/da de l'Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, assistit/ pel secretari de Dipsalut, senyor  
 
I de l'altra, l’/la Il·lm./a. Sr./a ________________________, alcalde/sa de l’Ajuntament de 
__________________, assistit/da pel/per la secretari/a municipal, senyor/a 
__________________________ (nom del / de la secretari/a). 
 
Actuen 
 
Els primers, en nom i representació de  l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565 C amb domicili al carrer C/ Pic de 
Peguera, 15 (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume 
Casademont) - La Creueta - 17003 Girona, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del 
Consell Rector de .............................. i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de ......................., i assistit pel secretari/a en virtut de 
les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de X d’xxxx de 201x. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de __________________, en endavant 
l’Ajuntament, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 
__________________  
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se mútua i 
plena capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte, 
 
Manifesten i exposen  
 
I. Que Dipsalut com a organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als 
municipis de la demarcació de Girona, en matèria de salut pública, va crear l’any 2009 el 
programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa 
anualment en el marc del Catàleg de Servei, com a una de les diferents actuacions que 
realitza, com és la protecció i promoció de la salut d’acord amb el que disposa l’article 11 de la 
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i  
 
qualitat del Sistema Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i demés normativa que sigui d’aplicació. 
 
II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils 
arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuït de  desfibril·ladors lliures, 
facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de 
persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar 
zones en funció de les activitats d’estiu o hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni 
cobertura a una necessitat de primer nivell com és rebre l’atenció medico sanitària immediata 
en cas de patir una aturada cardíaca. 
 
III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i com a 
tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que 
garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. 
Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o 
persona usuària de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de 
l’aparell. 
 
IV. Que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims en 
matèria de salut pública, relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als 
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llocs habitats, que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i de conformitat amb els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, 
de salut pública, va signar amb Dipsalut, en data xx  de xxxxx de  xxx un conveni de cessió d’ús 
conservant Dipsalut la propietat dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, 
composta per xxx desfibril·lador fixes i xxxx  de mòbils. 
 
V. Que ambdues parts estant interessades en renovar i mantenir la cessió d’ús, de caràcter 
gratuït així com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de desfibril·ladors a la 
nova normativa vigent en matèria de convenis, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present conveni amb 
subjecció a les següents:  

CLÀUSULES 
Primer. Objecte i finalitat  
 
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús 
gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de 
l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta. 
 
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la xarxa 
dels desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc del 
desplegament del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Segona. Béns objecte de cessió 
 
Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a favor de 
l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els següents:  
 
____ desfibril·ladors fixos _________________________________  
 
 ____ desfibril·ladors  mòbils ___________________________________ 
 
La cessió d’ús resta subjecte a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els hi són 
pròpies i d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.  
 
En cas de que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre els 
béns cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual 
tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment 
experimentat pels béns. 
 
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels desfibril·ladors  
és gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4 del Reglament de 
patrimoni de les entitats locals regulat per Decret 336/1988. 
 
L’emplaçament i localització dels desfibril·ladors fixos es pot consultar a través de la 
georeferenciació que es detalla a continuació i es pot consultar a la web del programa 
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbil DEACAT 
 

Ref. Localització 

  

 

http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/


 

47 

Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni Dipsalut es compromet i 
obliga a: 
 
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el 
manteniment de la xarxa de desfibril·ladors.  
 
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres següents: 

 
b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment. 
 
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment. 
 
b.3. Revisar un cop l’any  tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de 
tots els seus components amb la neteja interior i exterior de la cabina. 
 
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles necessaris, en 
cas d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per 
garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components, inclòs el canvi 
de les bateries i els elèctrodes quan correspon.  
 
b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització, garantint el 
ple funcionament. 
 
b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si així es requereix, per al compliment de les 
normatives vigents en cada moment. 
 
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de 
caducitat. 
 
b.8. Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el 
control i la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en 
disposició a ser utilitzats. 

 
c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant aquestes 
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de manteniment 
que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament  per reparar-los i assumir el seu cost. Passat el 
termini, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, 
podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte onzè.  
 
d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors, aquells 
aparells que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència d’actes vandàlics, 
mitjançant la formalització d’una nova addenda a aquest conveni.  La despesa que origini 
aquests tipus e reparacions, aniran a càrrec de l’ajuntament. 
 
e) Proposar i oferir solucions alternatives a la connectivitat de veu i dades de les cabines amb 
els centres de control i d’emergències, mentre l’Ajuntament no tingui resolta aquesta 
funcionalitat. 
 
f) Proporcionar  material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al 
web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com 
poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o mitjans de comunicació 
de titularitat pública. 
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g) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat per 
l’Ajuntament, especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret 151/2012, de 20 
de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors 
externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 
 
h) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i de la persona que, degut a 
l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, pugui ésser demandat. 
 
Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es compromet i 
obliga a: 
 
a. Autoritzar la instal·lació dels desfibril·ladors fixos, preferiblement dins del domini públic local 
i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població 
les 24 hores del dia, 365 dies l’any.  
 
b. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera 
actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). 
 
c. Assumir totes les despeses que es generin per un possible del canvi d’ubicació sol.licitat per 
l’Ajuntament. 

 
d. Autoritzar i assumir el cost, a requeriment de Dipsalut, dels canvis d’ubicació dels 
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o 
modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat i sempre que no perjudiqui el 
mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments tècnics 
d’instal·lació. 
 
e. No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el 
termini de vigència d’aquest conveni, i formalitzar mitjançant la signatura d’una addenda a 
aquest conveni, el canvi de la ubicació dels desfibril·ladors  quan comporti una modificació de la 
GEO localització o el nom del carrer on està localitzat. 
 
f. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en el 
municipi relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu 
electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 
 
g. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i 
cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne 
l’estètica i la funcionalitat.  
 
h. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives 
amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i 
connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos. 

 
i. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en 
l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent. 
 
j. Posar a disposició de Dipsalut les dades  que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i 
cohesió als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 

mailto:incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat


 

49 

k. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i 
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.  

 
l. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, 
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos, 
pujades d’alta tensió elèctrica o inclemències meteorològiques.  
 
m. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al 
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que 
Dipsalut organitzi. 

 
n. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre i quan 
aquestes no estiguin cobertes per la garantia dels aparells. 

 
o. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament relatius 
a l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, 
com a cedent dels béns. 

 
p. Convidar a Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni per tal 
de que nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la realització de qualsevol 
acció de caràcter protocol·lari. 

 
q. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a beneficiari 
a Dipsalut  
 
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics 
 
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que quedin   
dipositades  en cada  desfibril.lador  en  ocasió del seu  ús amb  la finalitat  de  
 
 
realitzar estudis de recerca mèdica que contribueixen a la possible millora de la supervivència 
de pacients amb aturada cardíaca. 
 
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la 
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i l’Ajuntament 
iniciarien els canvis i adaptacions  necessàries per a dur-los a terme i, si s’escau, es 
comprometen a formalitzar-les mitjançant les corresponents addendes. 
 
Sisena. Règim econòmic 
 
El valor econòmic dels desfibri.ladors cedits per Dipsalut és el següent: 
 

Tipus de desfibril·lador Cost/unitat 
(sense IVA) 

Nº Unitats Total 

    

    

    

    

 
Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les 
obligacions contingudes a les clàusules 3a i 4a d’aquest conveni, segons s’estipula a les 
mateixes. 
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Setena. Durada  
 
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data de la seva 
signatura. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants 
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a l’Ajuntament, les 
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i 
els seus components. 
 
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades o RGPD).  
 
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n 
deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques 
formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b RGPD). Per a l’exercici dels drets 
reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, 
portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà 
adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni. 
 
Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia que 
s’activa per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de Dipsalut en els 
termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. Mitjançant textos 
informatius clarament visibles s’informarà als usuaris de la captació de les imatges, de la 
responsabilitat del tractament de les dades i l’exercici dels drets per part de les persones 
interessades en compliment del RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  Correspondrà a Dipsalut, com a 
responsable del tractament, indicar la informació que hi ha de figurar i la manera de presentar-
la. L’Ajuntament podrà sol·licitar accés a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors 
mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a 
disposició dels ajuntaments. 
 
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tingui 
accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per 
garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a no divulgar aquesta informació 
a terceres persones senes el consentiment exprés i per escrit de les altres parts. 
 
Novena. Comissió de seguiment 
 
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es constituirà 
una comissió paritària, constituïda per un representant designat per cadascuna de les parts. 
 
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats establertes i 
s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes d'avaluació i de valoració 
pertinents.  
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Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així ho estimi la 
pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions requeriran acord 
unànime. 
 
Desena. Modificacions del conveni 
 
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es podrà 
acordar la  modificació del contingut del present conveni la qual requerirà l’acord unànime 
d’ambdues parts. Aquesta modificació es formalitzarà amb una addenda al conveni. 
 
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé 
 
1. Causes d’extinció 
 
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents: 
 
a) Per venciment del seu termini de vigència. 
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen. 
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament amb un 
mes d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé després d'haver-
li estat reclamat. 
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament. 
e) Per destinació del bé a una altra finalitat. 
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les obligacions i 
compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà assumir per  
cadascuna de les parts  les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. 
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte del 
conveni. 
 
2. Reversió  dels béns 
 
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves obligacions,  els 
desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut.  
 
El procediment i termini per procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut. 
 
Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els desfibril·ladors es 
mantinguin en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un nou conveni de cessió d’ús a 
precari d’aquests béns a favor de l’Ajuntament. En aquest cas no procedirà la reversió dels 
béns. 
 
Dotzena. Règim jurídic 
 
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, el present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a la resolució de 
les qüestions litigioses que es puguin produir sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes, que no  s’hagin pogut  resoldre’s en el si de la comissió de seguiment o mitjançant la 
mediació i l’arbitratge, un cop esgotada la via administrativa, seran resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Disposició final. Fi de la vigència del Conveni subscrit el xx de xxx de 200x. 
 
Per mutu acord de les parts, a partir de l’entrada en vigor del present conveni queda sense 
efecte el conveni anterior, si n’hi hagués, conservant Dipsalut la propietat dels aparells de la 
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xarxa de desfibril·ladors del municipi composta per xxx desfibril·lador fixes i xxxx  de mòbils, 
signat entre ambdues parts,  malgrat que, per la renovació continguda en el present conveni, 
els béns continuaran essent cedit per al seu ús per part de l’Ajuntament,  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en els llocs i dates indicats en les respectives signatures electròniques. 
 
Per Dipsalut  
 
La presidenta 
 
El secretari 
 

Per l’Ajuntament de ___________ 
 
L’alcalde/ssa 
 
El/La secretari/ària 

 

 

#2 
 
MODEL CONVENI CESSIÓ DE NOUS DESFIBRIL.LADORS 
 
Conveni de cessió d’ús gratuïta de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa. Ajuntament 
de [nom de l’ajuntament] 
 
Reunits 
 
D’una part, el/la senyor/a ..........................., president/a delegat/da de l'Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona, assistit/ pel secretari de Dipsalut, senyor  
 
I de l'altra, l’/la Il·lm./a. Sr./a ________________________, alcalde/sa de l’Ajuntament de 
__________________, assistit/da pel/per la secretari/a municipal, senyor/a 
__________________________ (nom del / de la secretari/a). 
 
Actuen 
 
Els primers, en nom i representació de  l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565 C amb domicili al carrer C/ Pic de 
Peguera, 15 (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Jaume 
Casademont) - La Creueta - 17003 Girona, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del 
Consell Rector de .............................. i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de ......................., i assistit pel secretari/a en virtut de 
les facultats que li atorga l’acord de Consell Rector de X d’xxxx de 201x. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de __________________, en endavant 
l’Ajuntament, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 
__________________  
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se mútua i 
plena capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte, 
 
Manifesten i exposen  
 
I. Que Dipsalut com a organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als 
municipis de la demarcació de Girona, en matèria de salut pública, va crear l’any 2009 el 
programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa 
anualment en el marc del Catàleg de Serveis, com a una  
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de les diferents actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut d’acord amb 
el que disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i demés normativa 
que sigui d’aplicació. 
 
II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils 
arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuït de  desfibril·ladors lliures, 
facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de 
persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar 
zones en funció de les activitats d’estiu o hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni 
cobertura a una necessitat de primer nivell com és rebre l’atenció medico sanitària immediata 
en cas de patir una aturada cardíaca. 
 
III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i com a 
tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que 
garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. 
Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o 
persona usuària de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de 
l’aparell. 
 
IV. Que l’Ajuntament en exerceix les competències en prestar els serveis mínims en matèria de 
salut pública, relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs 
habitats, que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i de conformitat amb els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, 
de salut pública.  
 
I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present conveni amb 
subjecció a les següents:  

CLÀUSULES 
Primer. Objecte i finalitat  
 
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús 
gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de 
l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta. 
 
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la xarxa 
dels desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc del 
desplegament del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Segona. Béns objecte de cessió 
 
Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a favor de 
l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els següents:  
 
____ desfibril·ladors fixos _________________________________  
 
 ____ desfibril·ladors  mòbils ___________________________________ 
 
La cessió d’ús resta subjecte a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els hi són 
pròpies i d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.  
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En cas de que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre els 
béns cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual 
tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment 
experimentat pels béns. 
 
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels desfibril·ladors  
és gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4 del Reglament de 
patrimoni de les entitats locals regulat per Decret 336/1988. 
 
L’emplaçament i localització dels desfibril·ladors fixos es pot consultar a través de la 
georeferenciació que es detalla a continuació i es pot consultar a la web del programa 
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbil DEACAT 
 

Ref. Localització 

  

 
Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni Dipsalut es compromet i 
obliga a: 
 
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el 
manteniment de la xarxa de desfibril·ladors.  
 
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres següents: 

 
b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment. 
 
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment. 
 
b.3. Revisar un cop l’any  tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de 
tots els seus components amb la neteja interior i exterior de la cabina. 
 
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles necessaris, en 
cas d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per 
garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components, inclòs el canvi 
de les bateries i els elèctrodes quan correspon.  
 
b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització, garantint el 
ple funcionament. 
 
b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si així es requereix, per al compliment de les 
normatives vigents en cada moment. 
 
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de 
caducitat. 
 
b.8. Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el 
control i la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en 
disposició a ser utilitzats. 

 
c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant aquestes 
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de manteniment 

http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/
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que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament  per reparar-los i assumir el seu cost. Passat el 
termini, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, 
podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte onzè.  
 
d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors, aquells 
aparells que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència d’actes vandàlics, 
mitjançant la formalització d’una nova addenda a aquest conveni.  La despesa que origini 
aquests tipus e reparacions, aniran a càrrec de l’ajuntament. 
 
e) Proposar i oferir solucions alternatives a la connectivitat de veu i dades de les cabines amb 
els centres de control i d’emergències, mentre l’Ajuntament no tingui resolta aquesta 
funcionalitat. 
 
f) Proporcionar  material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al 
web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com 
poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o mitjans de comunicació 
de titularitat pública. 
 
g) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat per 
l’Ajuntament, especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret 151/2012, de 20 
de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors 
externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 
 
h) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i de la persona que, degut a 
l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, pugui ésser demandat. 
 
Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es compromet i 
obliga a: 
 
a. Autoritzar la instal·lació dels desfibril·ladors fixos, preferiblement dins del domini públic local 
i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població 
les 24 hores del dia, 365 dies l’any.  
 
b. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera 
actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). 
 
c. Assumir totes les despeses que es generin per un possible del canvi d’ubicació sol.licitat per 
l’Ajuntament. 

 
d. Autoritzar i assumir el cost, a requeriment de Dipsalut, dels canvis d’ubicació dels 
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o 
modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat i sempre que no perjudiqui el 
mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments tècnics 
d’instal·lació. 
 
e. No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el 
termini de vigència d’aquest conveni, i formalitzar mitjançant la signatura d’una addenda a 
aquest conveni, el canvi de la ubicació dels desfibril·ladors  quan comporti una modificació de la 
GEO localització o el nom del carrer on està localitzat. 
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f. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en el 
municipi relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu 
electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 
 
g. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i 
cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne 
l’estètica i la funcionalitat.  
 
h. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives 
amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i 
connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos. 

 
i. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en 
l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent. 
 
j. Posar a disposició de Dipsalut les dades  que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i 
cohesió als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
k. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i 
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.  

 
l. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, 
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos, 
pujades d’alta tensió elèctrica o inclemències meteorològiques.  
 
m. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al 
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que 
Dipsalut organitzi. 

 
n. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre i quan 
aquestes no estiguin cobertes per la garantia dels aparells. 

 
o. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament relatius 
a l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, 
com a cedent dels béns. 

 
p. Convidar a Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni per tal 
de que nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la realització de qualsevol 
acció de caràcter protocol·lari. 

 
q. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a beneficiari 
a Dipsalut  
 
 
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics 
 
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que quedin 
dipositades en cada desfibril.lador en ocasió del seu ús amb la finalitat de realitzar estudis de 
recerca mèdica que contribueixen a la possible millora de la supervivència de pacients amb 
aturada cardíaca. 
 
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la 
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i l’Ajuntament 

mailto:incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat
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iniciarien els canvis i adaptacions  necessàries per a dur-los a terme i, si s’escau, es 
comprometen a formalitzar-les mitjançant les corresponents addendes. 
 
Sisena. Règim econòmic 
 
El valor econòmic dels desfibri.ladors cedits per Dipsalut és el següent: 
 

Tipus de desfibril·lador Cost/unitat 
(sense IVA) 

Nº Unitats Total 

    

    

    

    

 
Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les 
obligacions contingudes a les clàusules 3a i 4a d’aquest conveni, segons s’estipula a les 
mateixes. 
 
Setena. Durada  
 
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data de la seva 
signatura. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants 
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a l’Ajuntament, les 
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i 
els seus components. 
 
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades o RGPD). La finalitat del tractament serà gestionar 
el conveni i portar a terme les actuacions que se’n  deriven.  La legitimació  del  tractament  té  
el  seu  fonament  en  les  relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 
6.1.b RGPD). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de 
dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del 
tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces que 
figuren a l’encapçalament del present conveni. 
 
Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia que 
s’activa per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de Dipsalut en els 
termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. Mitjançant textos 
informatius clarament visibles s’informarà als usuaris de la captació de les imatges, de la 
responsabilitat del tractament de les dades i l’exercici dels drets per part de les persones 
interessades en compliment del RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  Correspondrà a Dipsalut, com a 
responsable del tractament, indicar la informació que hi ha de figurar i la manera de presentar-
la. L’Ajuntament podrà sol·licitar accés a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors 
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mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a 
disposició dels ajuntaments. 
 
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tingui 
accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per 
garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a no divulgar aquesta informació 
a terceres persones senes el consentiment exprés i per escrit de les altres parts. 
 
Novena. Comissió de seguiment 
 
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es constituirà 
una comissió paritària, constituïda per un representant designat per cadascuna de les parts. 
 
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats establertes i 
s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes d'avaluació i de valoració 
pertinents.  
 
Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així ho estimi la 
pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions requeriran acord 
unànime. 
 
Desena. Modificacions del conveni 
 
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es podrà 
acordar la  modificació del contingut del present conveni la qual requerirà l’acord unànime 
d’ambdues parts. Aquesta modificació es formalitzarà amb una addenda al conveni. 
 
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé 
 
1. Causes d’extinció 
 
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents: 
 
a) Per venciment del seu termini de vigència. 
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen. 
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament amb un 
mes d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé després d'haver-
li estat reclamat. 
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament. 
e) Per destinació del bé a una altra finalitat. 
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les obligacions i 
compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà assumir per  
cadascuna de les parts  les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. 
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte del 
conveni. 
 
2. Reversió  dels béns 
 
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves obligacions,  els 
desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut.  
 
El procediment i termini per procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut. 
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Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els desfibril·ladors es 
mantinguin en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un nou conveni de cessió d’ús a 
precari d’aquests béns a favor de l’Ajuntament. En aquest cas no procedirà la reversió dels 
béns. 
 
Dotzena. Règim jurídic 
 
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, el present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a la resolució de 
les qüestions litigioses que es puguin produir sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes, que no  s’hagin pogut  resoldre’s en el si de la comissió de seguiment o mitjançant la 
mediació i l’arbitratge, un cop esgotada la via administrativa, seran resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Per Dipsalut   
 
La presidenta p.d. 
 
El secretari 

 

Per l’Ajuntament de ___________ 
 
L’alcalde/ssa 
 
El/La secretari/ària 

7. Expedient 2019/2858/D050601 – Proposta d’adjudicació del contracte 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 

 
La presidenta cedeix la paraula al senyor Álvarez, que explica als assistents el 
desenvolupament de l’expedient de contractació i el contingut del contracte que es 
proposa adjudicar, i proposa als membres del Consell que s’acordi junt amb 
l’adjudicació del contracte delegar en la Presidència l’aprovació del document 
comptable de disposició de la depsesa relacionada amb l’adjudicació del contracte, 
que encara no s’ha pogut preparar atès que la unió temporal d’empreses a qui es 
proposa adjudicar el contracte encara no s’ha constituït formalment, i no ho farà fins 
que l’adjudicació sigui acordada. En aquest sentit, per no haver de sotmetre a votació 
el document comptable en la propera sessió del Consell Rector, endarrerint així la 
tramitació de l’expedient, es proposa la delegació esmentada que permeti que la 
presidenta aprovi, amb el vistiplau previ del Consell Rector, la despesa lligada a la 
contractació tan aviat com es constituexi la unió temporal d’empreses adjudicatària. 
 
S’estableix un intercanvi d’impressions entre el senyor Álvarez, la interventora i el 
secretari en relació amb la proposta, per valorar si, efectivament, s’acorda delegar en 
la Presidència la disposició de despesa o bé l’aprova de manera prèvia el Consell 
Rector en la sessió corrent, encara que la unió temporal d’empreses no estigui 
constituïda i que l’operació comptable no estigui enllestida. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
En data 10 de novembre de 2019, el cap de Salut Ambiental de Dipsalut emet un 
informe on justifica la necessitat de contractar la prestació referenciada a 
l’encapçalament, així com la proposta per iniciar l’expedient de licitació per un import 
màxim de nou-cents quaranta-nou mil set-cents trenta-vuit euros amb vint-i-tres 
cèntims (949.738,23 €), que sumant l’IVA corresponent de cent noranta-un mil tres-
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cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (191.355,83 € ), fa un total d’un 
milió cent quaranta-un mil noranta-quatre euros amb sis cèntims (1.141.094,06 €) IVA 
inclòs, per un termini d’execució de dos anys amb la possibilitat de prorrogar-ne la 
durada fins a un màxim de dos anys addicionals, sumant un màxim global de quatre 
anys. Així mateix, el valor estimat del contracte és de dos milions dos-cents setanta-
nou mil tres-cents setanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (2.279.371,75 € ) IVA 
exclòs. 
 
Posteriorment, el Consell Rector de Dipsalut, reunit en la sessió ordinària número 
2019/12 que va tenir lloc el 5 de novembre de 2019, va aprovar l’expedient de 
contractació referit així com els plecs reguladors de la licitació. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en data 20 de desembre de 2019, 
la Mesa de contractació accedeix a la documentació dipositada a l’eina Sobre Digital 
(sobre A) i segons es detalla al certificat emès per l’esmentada eina i que consta a 
l’expedient, han presentat documentació per a participar en aquesta contractació els 
següents licitadors: 
 

Registre 
d’entrada 

Data i hora Empresa NIF 

E-2019-6330 16/12/2019 - 17:24 UTE CECAM-LABAQUA B17612607 

E-2019-6341 16/12/2019 - 23:48 UTE FREELAB SELECAM B65104812 

 
La Mesa de contractació, un cop revisada la documentació, acorda requerir a les 
empreses Laboratori FreeLab, SL i Selecam Servicios Legionel·la Calidad Ambiental 
SL perquè en el termini màxim de 3 dies hàbils a comptar des de l’enviament del 
corresponent requeriment, presenti a Dipsalut, degudament complimentada i signada 
electrònicament, la documentació administrativa aportada, atès que es detecten 
mancances o incorreccions esmenables. 
 
Posteriorment, la mesa de contractació, reunida en data 2 de gener de 2020, examina 
l’esmena de la documentació requerida, presentada en temps i forma pels licitadors, i 
la  considera correctament esmenada, acordant no excloure a cap de les empreses 
participants en la licitació. 
 
En la mateixa sessió, procedeix a l’obertura dels sobres B, referits a la documentació 
relativa als criteris de valoració amb judici de valor i un cop examinada la validesa 
formal de la documentació presentada, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’Àrea de Salut Ambiental de Dipsalut, perquè emeti l’informe tècnic de 
valoració de les ofertes en la major brevetat possible. 
 
Finalment, la mesa de contractació, reunida en data 24 de gener de 2020, analitza 
l’informe de valoració de les ofertes presentades, en aplicació dels criteris 
d’adjudicació dependents d’un judici de valor, emès pel cap de Salut Ambiental de 
Dipsalut, en data 23 de gener de 2020, i després del seu anàlisi, acorda acceptar i 
assumir les valoracions contingudes que es resumeixen a continuació: 
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Denominació social NIF Valoració 

UTE FREELAB SELECAM B65104812 30 punts 

UTE CECAM - LABAQUA B17612607 125 punts 

 
Així mateix, procedeix a l’obertura dels sobres C, i un cop examinada la validesa 
formal de la documentació presentada procedeix a puntuar les propostes presentades, 
d’acord amb la fórmula establerta a la clàusula 15 del PCAP, obtenint els resultats 
finals que es resumeixen a continuació: 
 

Denominació social 
Puntuació sobre 

B 
Puntuació sobre 

C 
Puntuació final 

UTE CECAM – 
LABAQUA 

125 punts 191,12 punts 316,12 punts 

UTE FREELAB 
SELECAM 

30 punts 194,20 punts 224,20 punts 

 
En referència amb les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, la mesa aplica 
el criteri de càlcul establert a la clàusula 15.d del PCAP, i es determina que les 
propostes presentades no incorren en anormalitat. 
 
Vistos els antecedents exposats, la mesa acorda aprovar la classificació, per ordre 
decreixent, de les proposicions admeses, considerar la proposició presentada per la 
UTE Cecam - Labaqua com a més avantatjosa, així com requerir-li, perquè en el 
termini màxim de de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació indicada a la clàusula 16 del 
PCAP. 
 
En data 29 de gener de 2010 (registres de sortida RS 2020/200 i RS 2020/201), es 
notifica el decret de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació als licitadors 
que han quedat classificats en primera posició, que presenten, en temps i forma, en 
data 31 de gener de 2020 la documentació requerida que es validada per Serveis 
Jurídics, Econòmics i Organització i per l’àrea de Salut Ambiental de Dipsalut. 
 
Vist que és un contracte de serveis de tracte successiu i regulat a la DA 33a de la 
LCSP, en el que els serveis estan subordinats a les actuacions  que es realitzin, sense 
que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, 
el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació. 
 
Atès que, l’empresa adjudicatària del contracte és una unió temporal d’empresaris 
formada per per les empreses CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS SLU (CECAM) amb una participació del 51%; i LABAQUA, 
SAU amb  una participació del 49%, que es constituirà temporalment per tal d’executar 
aquest contracte; i que d'acord amb l'article 69.1 de la LCSP podran contractar amb el 
sector públic les unions temporals d’empresaris que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte,  sense que sigui necessari formalitzar aquesta unió fins que no s’hagi 
efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu, no es pot disposar la despesa en la 
fase d’adjudicació  perquè en tractar-se d’una unió temporal d’empresaris que encara 
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no ha estat constituïda formalment a tal efecte no disposa de document d’identificació 
fiscal al qual atribuir la disposició dinerària.  
 
Per l’esmentat anteriorment, serà en fase de formalització del contracte quant, a part 
de comprovar la no interposició de recursos i la correcta formalització de la unió 
temporal d’empresaris, s’aprovarà la disposició de la despesa a favor de la unió 
temporal d’empresaris, amb nom i CIF definitiu, constituïda a tal efecte. 
 
Vist que, en data 3 de febrer de 2020, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, 
Econòmics i Organització de Dipsalut emeten la corresponent proposta 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, i d’acord amb la DA 2a de la LCSP, el 
Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Adjudicar a la UTE formada per les empreses CENTRE D’ESTUDIS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS SLU (CECAM) amb CIF B17612607 i una 
participació del 51%; i LABAQUA, SAU amb CIF A03637899 i una participació del 
49%, el contracte 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, per un 
import màxim total de nou-cents quaranta-nou mil set-cents trenta-vuit euros amb vint-
i-tres cèntims (949.738,23 €), IVA no inclòs, per un termini d’execució de dos anys, i 
pels imports unitaris que consten com a annex 1 d’aquesta proposta. 
 
Segon. Nomenar com a responsables del contracte el cap i la responsable adjunta del 
Servei de Salut Ambiental de Dipsalut, el Sr. Francesc Xavier del Acebo i Peña i la 
Sra. Pilar Castro i Sot, d’acord amb l’article 62 LCSP. 
 
Tercer. Autoritzar, de conformitat amb la petició de UTE Cecam – Labaqua,  la 
constitució de la garantia definitiva, per un import de quaranta-set mil quatre-cents 
vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (47.486,91 €), corresponent al 5% de 
l’import de licitació del contracte, IVA no inclòs, mitjançant la modalitat de retenció de 
preu, per la qual cosa es descomptarà el 50 % de l’import de la/les factura/es inicials 
fins a cobrir l’import de la garantia definitiva. 
 
Quart. Requerir als representants de les entitats que conformen la UTE per tal que 
formalitzi el corresponent contracte administratiu, un cop transcorregut el termini mínim 
de quinze dies hàbils des que es remeti a l'empresa adjudicatària la notificació de 
l'adjudicació, al ser aquest un contracte susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, segons estableix l'article 153.3 de la LCSP 
 
Cinquè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i comunicar-li que abans de la formalització del contracte 
presentin a la Dipsalut la formalització d’aquesta unió en escriptura pública, i  
simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
Dipsalut, en compliment de l’article 151.1 LCSP. 
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Sisè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya i en el portal de transparència. I publicar la 
formalització del contracte en el perfil de contractant de la Dipsalut. 
 

 
Annex 1: Preus unitaris ofertats per la UTE CECAM-LABAQUA 
 

Acció 
Preus unitaris 

ofertats 
(IVA no inclòs) 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Alt risc. ACSR I JACUZZI 62,50 € 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Actualització. Alt risc. ACSR I 
JACUZZI 

55,00 € 

Plànols i esquema hidràulic. Alt risc. ACSR I JACUZZI 105,00 € 

Plànols i esquema hidràulic. Actualització.  Alt risc. ACSR I JACUZZI 55,00 € 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Baix risc. ACSF, FONT, REG, 
AFS 

41,00 € 

Descripció i caracterització de la instal·lació. Actualització. Baix risc. ACSF, 
FONT, REG, AFS 

36,00 € 

Plànols i esquema hidràulic. Baix risc. ACSF, FONT, REG, AFS 49,50 € 

Plànols i esquema hidràulic. Actualització. Baix risc. ACSF, FONT, REG, 
AFS 

33,00 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. SISTEMA. Instal·lacions ALT I BAIX risc 

200,00 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2004. SISTEMA MES ACUMULADOR. Instal·lacions ALT I BAIX risc 

310,00 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Vas més injectors. Annex 
5 del R.D 865/2004. Vasos < 3 m3. JACUZZI 

124,20 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors. Annex 
5 del R.D 865/2004. Vasos >3 m3 < 10m3. JACUZZI 

154,80 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva.  Vas més injectors. Annex 
5 del R.D 865/2004. Vasos > 10m3. JACUZZI 

186,30 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. PUNTS TERMINALS. 
Instal·lacions ALT I BAIX RISC ACSR i ACSF 

154,80 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. PUNTS TERMINALS. Baix risc REG 

2,55 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. PUNTS TERMINALS. Baix risc FONT 

8,55 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. VAS < 50M3. Baix risc FONT 

124,20 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. VAS ENTRE 50M3 I 100M3. Baix risc FONT 

154,80 € 

Neteja i desinfecció de la instal·lació preventiva. Annex 3B del R.D 
865/2003. VAS DE MÉS DE 100M3. Baix risc FONT 

235,80 € 
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Acció 
Preus unitaris 

ofertats 
(IVA no inclòs) 

Neteja i desinfecció de la instal·lació per presència de legionel·la. Annex 
3C del R.D. 865/2003. Instal·lacions ALT I BAIX risc. 

589,58 € 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  < 3000 l. 
Instal·lacions ALT I BAIX risc 

41,40 € 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  3000 - 10.000 l. 
Instal·lacions ALT I BAIX risc 

124,20 € 

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua freda sanitària  > 10.000l. 
Instal·lacions ALT I BAIX risc 

227,70 € 

Plus aplicable al cost de les neteges preventives en concepte 
d'URGÈNCIA per presència de legionel·la. Instal·lacions ALT I BAIX risc 

41,40 € 

Analítica de recompte legionel·la: resultats i valoració. Instal·lacions ALT I 
BAIX risc. UNE/EN ISO 11731. 

35,50 € 

Visita d'assessorament i avaluació de la implantació del sistema 
d'autocontrol. Instal·lacions ALT I BAIX risc 

66,50 € 

Visita d'assessorament per la presència de legionel·la. Instal·lacions ALT I 
BAIX risc 

80,50 € 

Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. INICIAL. Instal·lacions 
ALT I BAIX risc 

150,00 € 

Visita d'assessorament sobre reformes estructurals. SEGUIMENT I FINAL 
D'OBRA. Instal·lacions ALT I BAIX risc 

82,00 € 

Visita d'assessorament prèvia a l'avaluació d'una entitat de revisió. 
Instal·lacions ALT risc ACSR, JACUZZI. 

85,00 € 

Dossier tècnic. Instal·lacions ALT I BAIX risc 34,50 € 

Dossier tècnic actualització (graella o graella + modificacion ). 
Instal·lacions ALT I BAIX risc 

31,00 € 

Analítica de recompte legionel·la. Mètode qPCR. 43,00 € 

 
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
La Presidència presenta, per urgència, proposta al Consell Rector relativa a 
l’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per al foment 
de la cooperació internacional al desenvolupament, que no s’ha pogut incloure en 
l’ordre del dia perquè, a data d’aprovació de la convocatòria, en mancava la redacció 
definitiva. 
 
La presidenta explica que estava previst que les bases regulessin les subvencions per 
al foment de la cooperació internacional i també l’acollida de joves ex-tutelats en risc 
d’exclusió. No obstant això, per criteris tècnics, s’ha trobat oportú que cadascun dels 
dos àmbits estiguin regulats per les seves pròpies bases. En aquest sentit, no es va 
incloure la proposta originalment en l convocatòria de la sessió atès que les bases no 
estaven redactades de manera definitiva. No obstant això, el dia anterior a la sessió 
corrent s’aprova el redactat definitiu de les bases reguladores del subvencions per al 
foment de la cooperació internacional, atès que no presenten gaires canvis respecte 
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de les bases similars aprovades en l’exercici anterior . No així les altres bases, en les 
quals encara s’hi està treballant tècnicament i jurídica. 
 
Per tant, i a la vista dels terminis d’actuació previstos, la Presidència proposa 
sotmetre a votació en la sessió corrent l’aprovació de les bases reguladores de les 
subvencions en l’àmbit de la cooperació internacional i, en una sessió futura, debatre 
les bases per a actuacions relatives a joves en risc d’exclusió social. 
 
La presidenta comparteix amb els assistents les principals línies de treball en l’àmbit 
de joves en risc d’exclusió social i explica quins són els canvis que, respecte de les 
aprovades en l’exercici anterior, presenten les bases en matèria de cooperació 
internacional que es proposen. 
 
Amb l’abstenció de la vocal senyora Pèlach i el vot favorable de la resta de membres, 
el Consell Rector aprova la urgència de l’assumpte i acorda sotmetre la proposta a 
votació. 
 
La presidenta cedeix la paraula al senyor David Álvarez, qui explica que el canvi en el 
text proposat respecte del text aprovat en l’exercici anterior és en relació amb les 
despeses subvencionables, atès que enguany s’inclouen projectes d’inversió, com 
petites obres o construccions, entre aquestes despeses subvencionables, per als 
quals s’han reservat uns 80.000,00 €, a més dels 100.000,00 € amb què es proposa 
dotar la convocatòria per a projectes que no siguin d’inversió. 
 
S’estableix, finalment, un intercanvi d’impressions en relació amb els destinataris de 
les subvencions, en especial pel que fa a les organitzacions no lucratives. 
 
La presidenta informa els assistents que s’han anat mantenint contactes amb 
diferents organitzacions i s’ha anat oferint assessorament tècnic per tal que pugin 
accedir als ajuts tantes organitzacions com sigui possible sempre que els projectes es 
presentin de manera adequada i tinguin encaix amb les bases, en especial per als 
projectes que ja s’estan desenvolupant o ja estan consolidats.. 
 
Finalitzen les intervencions. 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: 
Bases específiques reguladores de subvencions per al foment de 

la cooperació internacional al desenvolupament. 

Tipus de 
procediment: 

Subvencions concurrència competitiva 

Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2020 i els costos de la qual 
consten a l’article 13. 

 
El 10 de febrer de 2020, la gerent de Dipsalut i la tècnica de la Secció d’Acció 
Social de l’Àrea de Govern i Relacions Institucionals emet un informe on esmenta 
que:  
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“L’Organisme Autònom de la Diputació de Girona, Dipsalut, a través de la secció 
d’Acció Social promou la cooperació internacional per al desenvolupament, la 
promoció del respecte als drets humans i l’acció humanitària.  
 
Les bases específiques regulades de subvencions per al foment de la cooperació 
internacional al desenvolupament per a l’any 2020 s’orienten al foment de projectes 
i iniciatives que atenen a la població més vulnerable que es troba en situació de 
pobresa extrema.  
 
Proposem aquestes bases com a instrument al servei de la ciutadania compromesa 
i activa en la construcció d’un món més just, sostenible i solidari, d’acord amb les 
orientacions de Nacions Unides recollides en els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, amb l’Agenda 2030 i el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Les bases específiques vigents que regulen aquesta línia de subvencions van ser 
aprovades en la sessió ordinària número 2019/03 del Consell Rector de Dipsalut, de 
12 de març de 2019 i posteriorment van ser publicades al BOP de Girona, número 
56, de 20 de març de 2019. 
 
La vigència de les bases es fixava fins que s’acordés la modificació o derogació, i 
pel fet que s’introdueixen canvis en les línies de subvenció, els conceptes 
subvencionables i els criteris de valoració dels projectes, es fa necessària 
l’aprovació d’unes noves bases.” 
 
Així mateix, amb base a l’informe anterior, el 10 de febrer 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, i ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de les 
vocals senyores Sílvia Paneque i Laia Pèlach i el vot favorable de la resta de 
membres assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
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Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per al foment 
de la cooperació internacional al desenvolupament 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 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 56, de 20 de març de 2019,  
aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector 2019/03 de 12 de març de 
2019. 
 

 
Annex I  
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT.  

 
1. Objecte 

 

Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic destinat a 
entitats sense finalitats lucratives que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional al 
desenvolupament. 
Concretament, la línia de foment a la cooperació internacional al desenvolupament s’adreça 
a projectes de cooperació que transversalment atenguin als següents Objectius de 
Desenvolupament Sostenible adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides, en 
endavant ODS: 
 
-Erradicar la pobresa en totes les seves formes, garantir la seguretat alimentària, la 
disponibilitat de l’aigua, el sanejament i l’energia seguint criteris de sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental. (ODS 1,2,7) 
-Promoure l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. (ODS 8) 
-Promoure l’equitat entre persones, posant especial atenció als col·lectius en situació de 
major vulnerabilitat per raons de gènere, ètnia, religió, edat, etc. (ODS 5) 
-Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. (ODS 4) 
-Enfortir les institucions per a que siguin eficaces, responsables i inclusives a tots nivells. 

(ODS 16) 
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Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el 
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment, 
referides a:  
 
a) Dret a l’alimentació, l’aigua i a la salut (vinculat als ODS 2,6 i 3 respectivament) 
b) Dret a l’educació (vinculat a l’ODS 4) 
c) Dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat (vinculat a l’ODS 11) 

 
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: 

 

-Organitzacions no lucratives d’ajuda al desenvolupament, 

-Entitats sense finalitats lucratives, que en el seus estatuts identifiquen la cooperació 
internacional com a objectiu de treball de l’entitat.  
 
Hauran de tenir seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que tinguin una 
implicació activa en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més, compleixin 
les condicions que s’especifiquen en aquestes bases. 
S’atorgarà una ajuda per peticionari 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 

 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin 
amb la realització d’activitats amb persones, resultin estrictament necessàries i es realitzin 
en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases i que es corresponguin amb 
alguns dels següents conceptes: 
 
-Materials i serveis necessaris per fer les activitats. 

-Remuneracions i despeses dels professionals. 

-Despeses de difusió i comunicació. 
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-Millora d’infraestructures, inversió en equipaments o serveis que quedin justificats en el 

marc del projecte. 

-La suma de les despeses de telèfon i viatge no poden ser superiors al 15% de l’import total 

del pressupost.  

 
En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 
 
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.  
 
El període subvencionable es determinarà en cada convocatòria de la subvenció.  
 
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. 
 
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 que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases, podran 

ser aprovades per la Presidència de Dipsalut. 

 
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 disponible a la seu electrònica de 

Dipsalut (www.dipsalut.cat). 

Cal adjuntar a la sol·licitud: 

 

a. a) el projecte per al qual es demana la subvenció, amb especial importància la descripció 

de les persones destinatàries, els objectius, les activitats, la planificació i previsió de 

l’avaluació de resultat.   

 

http://www.dipsalut.cat/
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En el cas que es demani per primera vegada la subvenció caldrà aportar; 
 
a) Fitxa d’alta de creditor, disponible a la seu electrònica: www.dipsalut.cat 
b) els estatuts de l’entitat 
c) una còpia del NIF de l’entitat que ha de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT.  
 
En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic 
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades. 
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la 
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de 
comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’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 

 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents: 

 

 

Criteris Descripció 
Puntuació 

Màxima 

Repercussió 

d’activitats a 

comarques gironines 

Es valorarà si l’entitat realitza activitats socials 

(divulgació, voluntariat, projectes, etc.) a comarques 

gironines. 

 

10 

Intervenció en àrea 

geogràfica prioritària 

Segons el Pla director de cooperació al 

desenvolupament 2019-2022, en la seva absència Índex 

de Desenvolupament Humà. 

10 

Grau d’adequació a 

les necessitats 

detectades 

Es valorarà si el plantejament del projecte i la seva 

execució contribueix a solucionar les necessitats i/o 

problemàtiques detectades. 

10 

Seguiment i 

avaluació del 

projecte 

Es valorarà si el projecte compta amb mecanismes que 

permetin avaluar qualitativa i quantitativament 

l’assoliment dels objectius. 

10 

Mesures per 

promoure la 

sostenibilitat del 

projecte 

Es valorarà que el disseny permeti assegurar la 

continuïtat del projecte i/o que promogui canvis en la vida 

dels participants a llarg termini. 

10 

http://www.dipsalut.cat/
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Criteris Descripció 
Puntuació 

Màxima 

Grau de necessitats 

que cobreix el 

projecte 

Es valorarà quin grau de necessitats cobreix el projecte 

(fisiològiques, de seguretat, socials, d’autorealització, 

etc.) 

10 

Continuïtat d’un 

projecte anterior 

Es valorarà positivament que el projecte sigui la 

continuïtat d’un ja iniciat anteriorment. 
5 

Perspectiva de 

gènere en les 

accions 

Es valorarà l’existència de mecanismes per incorporar la 

perspectiva de gènere en el disseny, l’execució i 

l’avaluació del projecte. 

5 

Presa en 

consideració de les 

persones amb 

discapacitat 

Es valorarà l’existència de mecanismes per atendre les 

necessitats de les persones amb discapacitat. 
5 

Projecte vinculat a un 

agermanament o de 

codesenvolupament 

Es valorarà que el projecte estigui vinculat a un 

agermanament o bé els responsables estiguin realitzant 

iniciatives de desenvolupament a les seves comunitats i 

països d’origen. 

5 

Nivell de detall de la 

proposta 

Es valorarà positivament que l’estructura del projecte 

s’adeqüi al contingut previst al punt 6 i 7 de les bases. 
5 

 TOTAL 85 

 
Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració 
mínima de 65 punts.  
 
Per a l’assignació de puntuacions a cada criteri només es tindrà en compte aquella 
informació que apareix descrita a cadascun dels apartats del projecte.   
 
Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari 
previst en la convocatòria, l’òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al 
prorrateig de l’import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de 
poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà 
definitivament l’import atorgat. 
 
La subvenció màxima obtinguda en el marc d’aquestes bases serà de 20.000,00 € per 
peticionari i any.  
Segons el nombre de sol·licituds i el tipus de projecte que es presentin per a la subvenció 
que es regula en aquesta convocatòria, en el cas que es prevegin dues aplicacions 
pressupostàries, la Presidència de Dipsalut podrà, potestativament, redistribuir els crèdits.  
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 

 

La Secció d’Acció Social de l’ Àrea de Govern i Relaciona Institucionals 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. 
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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. 

 
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.  
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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 comunicacions 

que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la 

subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. 

 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

 

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 

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

 
j) El beneficiari ha de complir amb la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga 
una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació 
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les 
públiques. 
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k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 18a 

d’aquestes bases.  

 

l) En el cas d’adquisició, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de 

destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció com a mínim per cinc 

anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la 

subvenció, amb caràcter previ, ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte de 

subvenció més l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en 

el registre públic corresponent.  

 

m) Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic, per al contracte menor, el beneficiari 

haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 

contractació del compromís per l’obra, la prestació del servei o el lliurament el bé, tret que 

per les característiques especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient 

d’entitats que el realitzin, o tret que la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la subvenció. 

 

L’elecció entre les ofertes presentades, que haurien d’aportar-se en la justificació o bé en la 

sol·licitud de subvenció, es farà conforme a criteris d’eficiència i economia., i l’elecció 

s’haurà de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta 

econòmica més avantatjosa. 

 

n) En el cas d’administracions públiques caldrà aportar un certificat del secretari o la 

secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes dels sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 

administrativa.  

 
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 inclou: 

 

-Una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de 

document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres ingressos o 

subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva 

procedència.  

 

-Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i detallar el percentatge 

de dedicació.  

 
-Cal adjuntar al compte justificatiu una memòria justificativa de les activitats o inversions on 
es justifiquin els objectius, les activitats, els indicadors i es pugui identificar com les 
despeses previstes o realitzades es vinculen a les activitats.  

-Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 

procedència dels ingressos i subvencions.  

 

-En el cas de subvencions concedides a entitats sense ànim de lucre, quan l’import de la 

subvenció concedit sigui superior a 10.000,00€ caldrà presentar una declaració responsable 

sobre les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de l’entitat, a l’efecte que 
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Dipsalut les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació 

sobre transparència (model disponible a l’apartat “Documentació” del web www.ddgi.cat). 

 

El beneficiari farà arribar a Dipsalut la documentació generada en el desenvolupament de 

l’activitat, així com tot el material de difusió en el qual aparegui la col·laboració de 

l’organisme.  

 
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la 
convocatòria. 
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
el beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una 
pròrroga pel termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de 
justificació establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides 
tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari 
de la Presidència de Dipsalut. 
 
13. Bestreta 

 
Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució 
del projecte, una bestreta del 50,00 % de l’import concedit, que haurà de sol·licitar 
expressament. 
 
La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com a acceptació 
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes i tindrà un termini de sol·licitud de dos 
mesos (60 dies naturals) una vegada rebuda la notificació de concessió.  
 
La bestreta es tramitarà amb l’informe favorable del cap del centre gestor. 
 
En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor 
de Dipsalut o tingui en el seu poder fons pendents de justificació. 

 
14. 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. 

 

Dipsalut es reserva el dret a comprovar la destinació del bé subvencionat a l’objecte de la 

subvenció, bé amb mitjans propis o amb col·laboració amb altres administracions. 

 

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. 

http://www.ddgi.cat/
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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. 

 
15. 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 2% desviació pressupostària entre la base 

subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat 

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 2%, 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. 

 
16. 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.  
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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. 

 
17. Subcontractació 

 

S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos 

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

 

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. 

 

Així mateix el beneficiari no podrà subcontractar 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. 

 

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.  

 
18. 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. 
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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 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. 

 
19. 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. 

 
20. Règim jurídic 

 

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

 

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

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

 
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: 

  

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

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes 

en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest 

incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 

• 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. 
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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. 

 
9. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
 

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


