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Secretaria 
Exp. 2020/1686/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 15 de setembre de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/08 
Caràcter: Ordinària 
Data: 15 de setembre de 2020 
Horari: De les 10:15 a les 11:05 hores 
Lloc: Videoconferència 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

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

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretària: 
Mireia Acosta i Piqué, en substitució del titular, senyor 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. 
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Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/07, 

del dia 6 d’agost de 2020, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2020/1645/F0101200 - Proposta  d’aprovació del Pressupost de 
l’Organisme  Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2021 

 
5. Exp. 2020/1704/G010101 – Proposta d’ d’elevació al Ple de la Diputació de 

Girona de l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
Dipsalut per al 2021 
 

6. Expedient 19/2020/1076/X020201 – Proposta per a la resolució de la 
convocatòria extraordinària de subvencions del programa Benestar i 
Comunitat Covid19 
 

7. Expedient 2020/1074/X020201 - Proposta per a la resolució de la 
convocatòria per al programa de suport econòmic pel finançament de 
projectes per a l’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió 
 

8. Expedient 2015/847 - Proposta al Consell Rector relativa a la resolució del 
procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà pel finançament d’activitats de promoció de 
la salut i d’hàbits saludables 
 

9. Expedient 2014/1833 - Proposta al Consell Rector relativa a la resolució 
del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al 
Consorci de Mediambient i Salut Pública de la Garrotxa 

 

10. Expedient 2020/527/X020202- Proposta relativa al recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Brunyola sobre la resolució de la 
convocatòria de subvencions per a finançar les despeses de projectes en 
matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, convocatòria 
2020 
 

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

12. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/07, del 

dia 6 d’agost de 2020, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/07, 
ordinària, del dia 6 d’agost de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les persones 
convocades. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta recorda que l’Organisme tenia pendent una visita del secretari de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya, que no es va poder portar a terme en el seu 
moment perquè estava prevista el mateix dia en què va agreujar-se el primer brot de la 
pandèmia de la Covid19 i es va declarar l’estat d’alarma i el confinament general. Ara 
s’està tornant a quadrar les agendes per a portar a terme aquesta trobada i s’espera 
que sigui en breu, bé de manera presencial o bé, atesa la situació sanitària actual, per 
altres mitjans. En aquest sentit, la presidenta informa els assistents que en una 
propera reunió del Consell Rector, i quan hagi tingut lloc la visita esmentada, 
s’informarà puntualment del contingut de la trobada, l’objecte de la qual és compartir 
objectius de treball i estudiar els àmbits de col·laboració entre ambdós equips. 
 
D’altra banda, la presidenta informa els assistents de l’edició d’un nou número del 
butlletí de Dipsalut i lamenta, per les circumstàncies actuals, no haver-la pogut 
entregar en mà a cadascun dels membres del Consell Rector. Pel que fa al seu 
contingut, explica que aquest número s’ha dedicat en especial a la Covid19 i a les 
actuacions que en els darrers mesos Dipsalut ha portat a terme entorn d’aquesta 
emergència sanitària. 
 
Seguidament, la presidenta comenta que, en relació amb l’aprovació del pressupost, 
punt de l’ordre del dia que es tractarà amb posterioritat, ja s’està treballant en el nou 
Catàleg de Serveis de l’Organisme per al 2021. Pel que fa al pressupost que es 
proposa, i a la vista de la situació conjuntural actual i de les previsions de futur, té com 
a objectiu mantenir el Catàleg de Serveis amb què ja està treballant Dipsalut i que ja 
està ben consolidat, així com els projectes que, tot i les circumstàncies, l’Organisme ha 
començat a portar a terme en els darrers mesos, i també afrontar les qüestions 
incertes tant en matèria de salut pública com en l’àmbit social que es puguin plantejar 
durant els mesos venidors. 
 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
La vocal senyora Laia Pèlach, en nom del seu grup, consulta, d’una banda, si, davant 
de les diverses renúncies a subvencions que s’han acceptat, hi ha algun mecanisme 
per a redirigir a altres utilitats els recursos econòmics que resten disponibles, i d’altra 
banda, en relació amb el decret número 364, pel qual es concedeix una subvenció 
exclosa de concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les 
despeses de l’actuació “Aportació de productes frescos i de proximitat als col·lectius 
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mes desafavorits i divulgació de productes de proximitat i temporada”, si aquesta 
concessió és al Banc d’Aliments. 
 
La presidenta respon que, d’una banda, pel que fa a les renúncies, es tracta de 
subvencions finalistes i que, per tant, no es poden redirigir els crèdits que restin 
disponibles a altres actuacions, però que en tot cas, i ja que la voluntat de l’Organisme 
és que aquests recursos estiguin disponibles al territori, es pot seguir treballant per tal 
de millorar tant les convocatòries com les sol·licituds de subvencions a què opten els 
Ajuntaments, perquè s’ajustin al màxim a la realitat, per tal que no s’hagin de produir 
minoracions o renúncies que facin que aquests recursos romanguin immobilitzats. 
D’altra banda, pel que fa a la subvenció concedita per a l’aportació de productes 
frescos, el beneficiari és Unió de Pagesos i té com a objectiu la compra de producte de 
primera necessitat, en aquest cas fresc, perquè posteriorment en puguin disposar els 
Bancs d’Aliments, que és qui en fa la redistribució. 
 
La gerent puntualitza que, en el cas dels crèdits disponibles després de les renúncies, 
no es poden utilitzar immediatament per a altres finalitats lligades al pressupost 
ordinari –excepte en el cas de fer noves convocatòries de la mateixa línia de 
subvencions durant l’exercici pressupostari–, però sí quan passen al romanent de 
Tresoreria, moment en què tornen a estar disponibles per a d’altres finalitats. En tot 
cas, i com ha assenyalat la presidenta, reitera la voluntat de treballar per tal que no 
s’hagin de produir renúncies que impliquen una doble gestió dels recursos tant per a 
Dipsalut com per al beneficiari de la subvenció. Finalment, assenyala que en els 
darrers mesos s’han produit diverses renúncies que, com indica la vocal senyora 
Pèlach, están probablement lligades a la manca o descens d’activitat imposades com 
a conseqüència de la situació sanitària. De fet, de la primera anàlisi d’execució del 
pressupost vigent es desprèn que hi ha un bon índex de crèdit reservat però, un cop 
finalitzi l’exercici, es preveu que el crèdit efectivament executat sigui inferior a les 
previsions inicials i a l’execució d’anys anteriors, perquè tant els Ajuntaments com les 
entitats no hauran tingut temps material per a portar a terme de manera íntegra els 
projectes per als quals han demanat servei o finançament. 
 
Finalment, el cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització explica que en el 
segon semestre de l’any s’analitzen els comptes justificatius de les subvencions 
concedides i s’ajusten els imports inicialment atorgats, per tant és habitual que en 
aquesta época es produeixi un increment dels Decrets pels quals s’accepten renúncies 
o s’aproven minoracions o revocacions. 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

     

361 06/08/2020 Contractació 2018_2317 
Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte per a l’execució del servei d’assessorament 
en el disseny de polítiques, programes i processos de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les Persones de Dipsalut. 

362 06/08/2020 Contractació 2018_2328 
Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte del servei de formació en l’ús del 
desfibril·ladors (DEA). 

363 06/08/2020 Contractació 2019_2692 
Decret d’alliberament del crèdit del lot 1: Servei d’implementació del “Sigues tu en família”, de la 
licitació del servei de formació en criança positiva “Sigues tu en família” i del subministrament de les 
unitats i guies didàctiques associades. 

364 06/08/2020 subvencions 2020_1028 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al 
pressupost per a les despeses de l’actuació Aportació de productes frescos i de proximitat als 
col·lectius mes desafavorits i divulgació de productes de proximitat i temporada. 

365 06/08/2020 Gestió econòmica 2020_1531 
Decret d’aprovació de modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 3/2020. Tercera 
incorporació de romanents de crèdit 2020. 

366 06/08/2020 Gestió econòmica 2020_1645 
Decret d’incoació de l’expedient del Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona per a l’exercici 2021. 

367 07/08/2020 subvencions 2019_0914 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Girona. Fundació Privada Minusvàlids Físics Associats (MIFAS). 

368 07/08/2020 subvencions 2019_0917 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Girona. Càritas Diocesana de Girona. 

369 07/08/2020 subvencions 2019_0931 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Ripoll. Fundació Privada MAP. 

370 07/08/2020 subvencions 2019_1013 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Mont-ras. Ajuntament de Mont-ras. 

371 07/08/2020 subvencions 2019_1159 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per finançar les despeses per a la realització de 
congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona (SEC). 
Salt. Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. 

372 07/08/2020 subvencions 2019_2175 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL (CEV). Blanes. Associació d’Acció 
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Solidària Mediterrània. 

373 07/08/2020 subvencions 2019_2435 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). Sant Feliu de 
Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

374 07/08/2020 subvencions 2019_2437 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). Quart. 
Ajuntament de Quart. 

375 07/08/2020 subvencions 2019_2446 
Decret relatiu a l’acceptació de la renúncia a la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut SAT 2019. Ajuntament de Borrassà. 

376 07/08/2020 subvencions 2019_2645 
Decret de modificació de l’import de la subvenció per a actuacions relatives als programes del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut 2019. SIGMA 2019. Sant Feliu de Pallerols. Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols. 

377 07/08/2020 subvencions 2019_2667 
Decret de modificació de l’import de la subvenció per a actuacions relatives als programes del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut 2019. SIGMA 2019. Sant Aniol de Finestres. Ajuntament de Sant Aniol 
de Finestres. 

378 07/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0142 

Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics i tècniques de salut 
pública i benestar (Especialitat en Salut Ambiental) 

379 07/08/2020 Contractació 2020_1064 
Decret de aprovació de la liquidació del contracte AYTOS i retorn de garantia. AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS SLU. 

380 07/08/2020 Contractació 2020_1329 

Decret d’adjudicació del contracte menor del Servei de Cursos de formació "L'abús sexual infantil: 
identificació, actuació i prevenció (18h)" i Identificació i prevenció de l'abús sexual infantil en entorns 
digitals (20h) impartits per la Fundació Vicki Bernadet. 2020 / 1329. FUNDACIÓ VICKI BERNADET 
CABAU BERNADET . 

381 07/08/2020 Gestió econòmica 2020_1506 Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa. 

382 07/08/2020 subvencions 2020_1636 
Decret de concessió d’un ajut en espècie per concessió directa per interès públic de testos anticossos 
pel COVID-19 adreçats a la Generalitat de Catalunya. Catsalut. 

383 10/08/2020 subvencions 2019_0769 
Decret de revocació de la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals 
(SACI) per a l’any 2019. Riumors. Ajuntament de Riumors. 

384 10/08/2020 subvencions 2019_0778 
Decret de revocació de la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals 
(SACI) per a l’any 2019. Vilamacolum. Ajuntament de Vilamacolum. 

385 10/08/2020 subvencions 2019_0898 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Aiguaviva. Ajuntament d’Aiguaviva. 

386 10/08/2020 subvencions 2019_0946 
Decret de revocació de la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals 
(SACI) per a l’any 2019. Portbou. Ajuntament de Portbou. 

file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2435_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2437_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2446_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2645_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2667_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0142_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1064_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1329_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1506_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1636_07_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_0769_10_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_0778_10_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_0898_10_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_0946_10_08_2020


 
 
 
 
 

7 

387 10/08/2020 subvencions 2019_0982 
Decret de revocació de la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals 
(SACI) per a l’any 2019. Palau de Santa Eulàlia. Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia. 

388 10/08/2020 subvencions 2019_0992 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció adreçada a ajuntaments i organitzacions no 
lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social 2019 
(ASIA, ASIO). Saus, Camallera i Llampaies. Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 

389 10/08/2020 subvencions 2019_2287 
Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per a les accions destinades a l'acollida i inclusió 
social d'infants i joves que han emigrat sols (MENAS). Maià de Montcal. Ajuntament de Maià de 
Montcal. 

390 10/08/2020 subvencions 2020_0660 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al 
pressupost per a les despeses del Projecte promoció escolar. Fundació Privada Pere Closa. 

391 10/08/2020 subvencions 2020_0986 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al 
pressupost per a les despeses del projecte Banc dels Aliments de les Comarques Gironines. Girona. 
FUND.PRIV.BANC DELS ALIMENTS DE LES COMARQUES DE GIRONA. 

392 10/08/2020 subvencions 2020_0989 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista nominativament al 
pressupost per a les despeses del projecte/actuació Comissió territorial ECAS Girona. Girona. 
ENTITATS CATALANES D’ACCIO SOCIAL. 

393 10/08/2020 subvencions 2020_1266 
Decret de concessió de subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT. Ajuntament de Sales de Llierca 

394 18/08/2020 Contractació 2019_3630 
Decret d’alliberament de crèdit del contracte menor del servei de descoberta de les HpV per infants 
en el lleure educatiu. 2019 / 3630. ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL 

395 18/08/2020 Contractació 2020_0301 
Decret de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del lot B: desenvolupament de les 
accions descrites pel programa Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges 

396 18/08/2020 Contractació 2020_0446 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació del subministrament en propietat de dues 
llicències informàtiques per una base de dades relacional de 4 cores 

397 18/08/2020 Contractació 2020_0891 
Decret d’adjudicació del contracte menor per al subministrament d’una bicicleta el·líptica per al Parc 
Urbà de Salut de la seu de Dipsalut 2020/891. Parks 3000, SLU. 

398 18/08/2020 Gestió econòmica 2020_1038 
Decret de convalidació de l’omissió de fiscalització. Girona. Contractes administratius d’emergències 
a causa COVID-19. Reconeixement d’obligacions de despeses tramitació emergència – Q/2020/58 

399 18/08/2020 Gestió econòmica 2020_1203 
Decret de convalidació de l’omissió de fiscalització. Girona. Contractes administratius d’emergències 
a causa COVID-19. Reconeixement d’obligacions de despeses tramitació emergència – Q/2020/68 

400 18/08/2020 Contractació 2020_1208 
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei d’assessorament i suport tècnic en el “Programa 
de millora de les bones pràctiques parentals i criança positiva” des d’una perspectiva de vincle 
afectiu”. 

401 18/08/2020 Contractació 2020_1373 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per la contractació del servei de revisió periòdica 
d’instal·lacions d’alt risc de contagi de legionel·la prevista al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
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s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

402 18/08/2020 Contractació 2020_1477 
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de correcció i traducció de documentació 
relacionada amb programes de promoció del catàleg de serveis de Dipsalut. 2020/1477. Ester Vidal 
Cayro 

403 18/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_1484 

Decret de desestimació de la sol·licitud del senyor Arnau Mestre Reus per tal que fos admès al 
procés selectiu relatiu a la convocatòria del procediment de creació d’una borsa de treball de 
tècnic/ques de salut pública i benestar (Especialitat en Salut Ambiental) 

404 20/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019_2933 Decret d’establiment de l’ordre de prelació de la borsa de treball de tècnics informàtics 

405 20/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_0071 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora Maite Servià durant el 
mes de juliol de 2020 

406 20/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_1490 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0035 a la senyora Laura Arjona López 

407 20/08/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020_1663 

Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris de la senyora María García durant el 
mes de juliol de 2020 

408 25/08/2020 Contractació 2019_2692 
Decret de rectificació del decret de classificació final i de requeriment de la documentació prèvia a 
l’adjudicació del lot B de la contractació mixta del servei de formació en criança positiva “Sigues tu en 
família” i del subministrament de les unitats i guies didàctiques associades 

409 25/08/2020 Contractació 2020_0189 
Decret d’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i 
multifunció, en les modalitats d’arrendament sense opció de compra (2017.02) de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL). 

410 25/08/2020 Contractació 2020_0301 
Decret de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació del lot A: desenvolupament de les 
accions descrites pel programa Pt06. Programa de suport a la gestió de les piscines d’ús públic 

411 25/08/2020 Contractació 2020_0992 
Decret d’adjudicació del servei de telefonia mòbil per a les cabines dels desfibril·ladors del programa 
“Girona, territori cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut 

412 25/08/2020 subvencions 2020_0955 
Decret de concessió de la subvenció subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut. SAT. Ajuntament de Figueres 

413 25/08/2020 subvencions 2020_1331 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT. Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

414 25/08/2020 subvencions 2020_1424 
Decret de concessió de la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut. SAT. Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

415 25/08/2020 Contractació 2020_1504 
Decret d’adjudicació per la contractació menor del servei de desenvolupament d'un nou web per al 
programa Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. 2020/1504. EVENTIS PRO. 

416 25/08/2020 
Gestió documental i 

arxiu 
2020_1682 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital del senyor Xavier Sarsanedas 

file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1477_18_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1484_18_08_2020
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file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0071_20_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1490_20_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1663_20_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2692_06_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0189_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0301_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0992_28_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0955_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1331_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1424_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1504_25_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1682_25_08_2020
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417 31/08/2020 Gestió econòmica 2019_2308 
Decret d’aprovació de modificació del projecte de despesa amb finançament afectat amb codi de 
projecte 2019/3/GO/1/1 i denominació “Projecte PECT Observatori”. 

418 31/08/2020 Contractació 2020_1671 
Decret d’adjudicació del contracte menor del servei de formació per a professionals: "Lideratge, 
motivació i direcció d’equips" - 20 hores. 2020 / 2607. COOPERATIVA DINÀMICS. 

419 31/08/2020 
Gestió documental i 

arxiu 
2020_1671 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Noemí Guillem 

 

file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2308_31_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1671_31_08_2020
file:///C:/Users/iparramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1671_31_08_2020
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4. Expedient 2020/164/F0101200 - Proposta  d’aprovació del Pressupost de 
l’Organisme  Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2021 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui comparteix amb els assistents una 
presentació relativa a les línies principals que preveuen el pressupost i la relació de llocs 
de treball per al 2021 proposats, els expedients relatius a l’aprovació dels quals s’han fet 
arribar íntegrament als membres del Consell Rector. 
 
En primer lloc, la gerent assenyala que es preveu que el pressupost es veurà afectat per 
l’impacte econòmic que la situació sanitària està tenint. No obstant això, i tot i la 
conjuntura futura prevista, el pressupost proposat no es redueix, sinó que és continuista 
respecte del de 2020 i es consolida la previsió de l’aportació anual en matèria de salut 
pública des dels pressupostos generals de l’Estat. La gerent explica que l’objectiu de 
l’Organisme inicialment era un increment pressupostari, per tal de poder desenvolupar 
més actuacions i projectes en l’àmbit social, però finalment és de 14.781.000,00 €, un 
import molt similar al de l’any anterior, que es nodreix pràcticament en la seva totalitat 
del Fons d’Assistència Sanitària (FAS), que des del 2016 es complementa amb una 
aportació de la Diputació per la incorporació de les competències en matèria d’acció 
social a l’Organisme, que enguany és aproximadament d’un milió i mig d’euros. 
 
Pel que fa al repartiment d’àrees o àmbits, la distribució es manté, amb el gruix del 
pressupost destinat al servei de Salut Ambiental, amb un 26% del total, i el Servei de 
Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones, amb un 32% del total. Les 
despeses de capítol 1 suposen un 20% del pressupost, que és el sostre previst després 
dels processos de consolidació i equiparació salarial. L’àrea de Govern té un 18% de la 
despesa i, finalment, els serveis transversals suposen un 4% del total de la despesa. 
 
Respecte del capítol 1, l’equip de Dipsalut són un total de 54 professionals, dels quals 
aproximadament el 80% tenen perfil tècnic i estan, pràcticament en la seva totalitat, 
consolidats i equiparats salarialment. Per al 2021, i segons estava previst en el pla 
d’ordenació dels llocs de treball, es preveuen diverses places de nivell administratiu (C1) 
per a permetre promocions internes del personal que ocupa places del grup C2, amb 
l’objectiu d’eliminar els llocs de treball d’aquesta categoria en la seva totalitat en un 
futur, atès que les funcions que porten a terme avui en dia són molt similars i és 
pràcticament impossible distingir quines funcions corresponen a una categoria i quines 
funcions s’assignen a la immediatament inferior. 
 
Respecte de la proposta de plantilla i de relació de llocs de treball, la gerent destaca que 
enguany, després de diverses reunions, no s’ha pogut assolir un acord amb la 
representació del personal, atès que hi ha discrepància respecte de l’oportunitat de 
portar a terme en aquests moments un valoració dels llocs de treball, amb incorporació 
de factors correctors de disponibilitat, complexitat... No obstant això, la gerent té la 
voluntat de seguir amb les negociacions per tal d’assolir un acord quan la proposta de 
plantilla i relació de llocs de treball de l’Organisme s’hagi de sotmetre a l’aprovació del 
Ple de la Diputació. 
 
Seguidament, la gerent explica les dotacions previstes, similars a les aprovades en 
pressupostos anteriors, per a cadascun del programes del Catàleg de Serveis i 
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projectes de l’àmbit de salut ambiental i de l’àmbit de la promoció de la salut i serveis a 
les persones, inclòs el programa de formació. A més, la gerent comenta que s’ha previst 
una petita dotació pressupostària per a l’acompanyament als municipis que formen part 
dels plans pilots de salut i sostenibilitat. 
 
Finalment, la gerent fa referència a la dotació prevista per als diferents projectes en 
l’àmbit de l’acció social (teleassistència, cooperació internacional, pobresa extrema i 
drets humans i centres d’educació especial i centres de formació d’adults), al pressupost 
destinat a l’Observatori de Desigualtats Social i de Salut, d’import 460.949,00 €, incloent 
despeses de personal, que en part està finançat pel PECT, i a la dotació prevista per a 
recerca i innovació, d’import 245.000,00 €, que es repartiran com a aportacions a la 
Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona i a l’Institut d'Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI). 
 
A tall de resum, la gerent fa una breu explicació de la distribució de despeses per tipus 
(personal, despeses corrents, despeses financeres, subvencions corrents, subvencions 
de capital, inversions i actius financers). En el cas de les subvencions, la majoria de les 
despeses (aproximadament un 80%) es fan per concurrència competitiva, mentre que la 
despesa restant es fa per via de subvencions nominatives, amb un 2% previst per a 
subvencions de concessió directa. Finalment, per tipus de beneficiari, la part més gran 
del pressupost, aproximadament un 75%, es reserva per a entitats locals, mentre que el 
restant, aproximadament un 30%, es destina majoritàriament a entitats no lucratives i un 
residual reservat per a altres entitats territorials. 
 
La gerent finalitza la seva intervenció destacant que el pressupost s’ha preparat seguint, 
com en tots els àmbits de treball de Dipsalut, les línies de treball dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i les línies de desplegament de l’estratègia de 
l’Organisme 2020-2025, basada en els 4 eixos (Model salut, social i sostenible, 
coneixement, connexió i acompanyament, suport i servei). 
 
La presidenta pren la paraula per comentar que, junt amb l’explicació de les línies 
principals del pressupost, també s’han explicat les línies de la plantilla i la relació de 
llocs de treball proposades en el punt següent, però estretament relacionades amb el 
pressupost.  
 
La vocal senyora Sílvia Paneque agraeix a la presidenta i a la gerent l’esforç de 
presentació del pressupost, i manifesta la seva voluntat d’abstenir-se en la votació, per 
tal que la valoració del pressupost del seu grup polític sigui global, un cop s’hagi 
incorporat al pressupost general de la Diputació i se sotmeti a votació per part del Ple, 
amb l’esperança que finalment es pugui fer efectiu l’increment que per a les actuacions 
en matèria social s’havia previst inicialment. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach manifesta igualment la voluntat del seu grup polític 
d’abstenir-se en la votació, entenent la necessitat de donar continuïtat als projectes 
consolidats, però atès que la Diputació ha delegat les seves competències en matèria 
d’acció social a Dipsalut considera que l’aportació per a aquest àmbit s’hauria 
d’incrementar, com s’havia previst inicialment, i que s’ha de sotmetre al debat del Ple. 
D’altra banda, respecte de la plantilla, també manifesta la voluntat del seu grup polític 
d’abstenir-se, atès que considera important atendre les peticions de la representació del 
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personal i creu que iniciar un procés de valoració de llocs de treball és una bona 
iniciativa en aquests moments, ja que permet una millor ordenació dels recursos 
humans; a més, iniciar el procés en aquest moment no implica una despesa immediata, 
sinó simplement una anàlisi necessària per a prendre decisions futures respecte de 
debats que resten latents. Finalment, agraeix l’esforç de l’equip de Govern de Dipsalut 
en la seva explicació prèvia del pressupost proposat. 
 
La vocal senyora Gisela Saladich manifesta la seva conformitat a la proposta 
presentada a la vista dels recursos de què es disposa actualment, i la seva voluntat 
d’aportar noves idees en un futur immediat, quan la conjuntura actual s’hagi superat, i 
dóna el seu vot favorable a l’aprovació.  
 
Finalitzen les intervencions. 
 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de 

les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 

 
La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels articles 
162 a 171 del TRLRHL, així com pels articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per altra banda, l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que les administracions 
públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període 
mínim de tres anys i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
pública i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 
L’article 10 dels estatuts vigents de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
disposa que correspon al Consell Rector proposar l’aprovació dels pressupostos i les 
seves modificacions d’acord amb les 4respectives bases d’execució del pressupost de 
la Diputació de Girona. 
 
Per tot això, vistos els annexos i la documentació complementària que conté 
l’expedient d’elaboració del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’exercici 2021, i a proposta de la presidenta, el 
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Consell Rector aprova, amb l’abstenció de les vocals senyores Sílvia Paneque i Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de 
Girona l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’exercici 2021, juntament amb els seus 
annexos i la documentació complementària que acompanyen aquesta proposta, 
d’import equilibrat en els seus estats d’ingressos i despeses en la quantitat de catorze 
milions set-cents vuitanta-un mil euros (14.781.000,00 €), el qual es detalla en l’annex 
d’aquesta proposta i el desglossament del qual per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Cap. Descripció Import % 

1 Despeses de personal 2.999.993,18 20,30 

2 Despeses en béns corrents 5.039.673,82 34,10 

3 Despeses financeres 2.000,00 0,01 

4 Transferències corrents 5.872.633,00 39,73 

5 Fons de contingència 0,00 0,00 

A.1. Total despeses corrents 13.914.300,00 94,14 

6 Inversions reals 143.700,00 0,97 

7 Transferències de capital 705.000,00 4,77 

A.2. Total despeses de capital 848.700,00 5,74 

A. Total despeses no financeres 14.763.000,00 99,88 

8 Actius financers 18.000,00 0,12 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total despeses financeres  18.000,00 0,12 

TOTAL DESPESES (A+B) 14.781.000,00 100,00 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Import % 

1 Impostos directes 0,00 0,00 

2 Impostos indirectes 0,00 0,00 

3 Taxes, preus públics i altres 196.924,00 1,33 

4 Transferències corrents 14.578.076,00 98,63 

5 Ingressos patrimonials 0,00 0,00 

A.1. Total ingressos corrents 14.775.000,00 99,96 

6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 

A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 

A. Total ingressos no financers 14.775.000,00 99,96 

8 Actius financers 6.000,00 0,04 

9 Passius financers 0,00 0,00 

B. Total ingressos financers 6.000,00 0,04 
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TOTAL INGRESSOS (A+B) 14.781.000,00 100,00 

 
Segon. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de la proposta de 
pressupost anterior de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona 
(Dipsalut) per a l’exercici 2021. 
 
Tercer. Remetre la proposta de pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’exercici 2021 a la Diputació de Girona per 
tal que s’integri al pressupost general de la mateixa, amb la documentació que tot 
seguit es detalla: 
 

       Informe de control permanent. 
 

1. Memòria subscrita pel President. 
2. Estats d’ingressos i despeses. 
3. Annexos: 

3.1. Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de 4 anys. 
3.2. Estat de previsió de moviment i situació del deute. 

4.    Documentació complementària: 

4.1. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la de l’exercici 

corrent. 

4.2. Annex de personal. 

 4.2.1. Plantilla de personal 

 4.2.2. Relació de llocs de treball 

 4.2.3. Relació valorada dels llocs de treball 

4.3. Annex d’inversions. 

4.4. Annex de beneficis fiscals. 

4.5. Annex de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria social. 

4.6. Informe econòmico-financer. 

5.    Documentació en relació a la LOEPSF: 
5.1. Pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024. 
5.2. Altra informació a trametre al Ministreri d’Hisenda 

5.2.1.Resum de dotació de plantilla i retribucions. 

5.2.2 Informació sobre passius contingents. 

 
 

5. Exp. 2020/1704/G010101 – Proposta d’ d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
Dipsalut per al 2021 

 

La presidenta consulta als grups polítics si la intenció de vot en relació amb aquest 
punt serà la mateixa que la que s’ha produït en el punt anterior. 
 
Les vocals senyores Paneque, Pèlach i Saladich confirmen que els seus vots en 
aquest punt seran en el mateix sentit que els produïts en el punt anterior. 
 
Finalitzen les intervencions. 
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El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2019/10, que té 
lloc el 17 de setembre de 2019, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de 
la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2020. 
 
Posteriorment, el Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió extraordinària núm. 
2019/11, de 17 d’octubre de 2019, la modificació de la RLT de Dipsalut per al 2020. 
 
Per últim, el Ple de la Diputació aprova la Plantilla i la RLT, en la seva versió 
modificada, de Dipsalut en la sessió de 10 de desembre de 2019, i posteriorment es 
publiquen com a definitius al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 19, de 
29 de gener de 2020. 
 
És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de 
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de 
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No 
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per 
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector, de 
conformitat amb l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les eleva al Ple de 
la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament amb el pressupost 
de cada exercici. 
 
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme 
proposen a aquesta Presidència, en data 9 de setembre de 2020 que el Consell Rector 
elevi al Ple de la Diputació l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball que 
es reprodueixen com a annexos 1 i 2. 
 
En aquest informe-proposta s’exposa que: 
 
“La proposta segueix les línies marcades pels acords precedents d’aprovació 
consecutiva de les plantilles i les relacions de llocs de treball, tot aplicant-hi previsions 
en matèria d’increments retributius que pugui establir la propera Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, amb un fons de reserva addicional del 0,55% sobre els crèdits 
inicials del pressupost de 2020. 
 
Així mateix, inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2021, instrument amb una funció 
quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de treball 
(RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de treball 
concrets que les conformen, com a annex 2. 
 
La plantilla de Dipsalut per al 2021 és d’una plaça de personal directiu, 55 places en 
règim de funcionari (5 de les quals s’amortitzaran un cop finalitzada la promoció 
interna prevista), 3 places en règim laboral (les quals es preveu que s’extingiran 
progressivament en la seva totalitat durant els propers anys) i 6 places de caire 
conjuntural, el qual en total sumen 57 places efectives (sense tenir en compte les 
places previstes a extingir i/o amortitzar). 
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Respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici 2020, es proposa la consolidació 
d’una plaça conjuntural creada el 2020 que passa a estructural, del grup A2 nivell 22, 
adscrita als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, la incorporació a la RLT de la 
promoció interna de 5 places del grup C2 nivell 13 a C1 nivell 15 i l’adequació singular 
del lloc de treball laboral “Tècnic/a mitjà/na de subvencions”, atès que és l’únic lloc de 
treball del grup A2, nivell 22, amb un Complement Específic marcadament inferior a la 
resta de llocs equiparables. Així, d’acord al principi d’igualtat de tracte, s’equipara 
l’import aquest complement i lloc de treball.  
 
Tanmateix, es reflecteix la recta final del procés de funcionarització de la plantilla que ha 
permès l’amortització prevista per a 2020 de 30 places de personal laboral i deixa un 
valor residual de 3 places de personal funcionari pendents de funcionarització i, per tant, 
3 places de personal laboral a amortitzar.” 
 
Vist que s’ha incorporat a l’expedient informe del Servei d’Organització i Recursos 
Humans corporatius de la Diputació favorable a la proposta que la Gerència recull en 
la memòria. 
 
En ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector 
aprova, amb l’abstenció de les vocals senyores Sílvia Paneque i Laia Pèlach i el vot 
favorable de la resta d’assistents, elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per a l’any 2021, que s’adjunta en 
l’annex 1, agrupat per escales i categories. 
 
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball que s’adjunta com a annex 2, que conté 
tots els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques. 
 
En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les 
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels 
complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements 
que hi apareguin. 
 
Tercer. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat, 
d’acord amb el que disposa l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Quart. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost de Dipsalut per al 2021. 
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Annex 1: Plantilla de personal de Dipsalut de 2021 
 
 

FUNCIONARIS DE CARRERA 

           

Codi 
II. PLACES DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

F1004-F1005 Tècnics 2 A1 2           

F2004 a F2008 Gestió 5 A2 2 2   1     

F3001 a F3011 Administratius 11 C1 2 3 5 1     

F4001 a F4007 Auxiliars 7 C2   1   1   5 

F5001 Subalterns 1 E 1           

  TOTAL 26   7 6 5 3   5 

Codi 
III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

III. 1. Subescala técnica 

  
a) Titulats superiors Núm. Grup 

Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

F1003 
Tècnics de comunicació i 
difusió 

1 A1 1           

F1006 Tècnics de qualitat i innovació 1 A1 1           

F1007 a F1009 Tècnics de salut pública 3 A1 3           

  TOTAL 5   5           

  
b) Titulats grau mitjà Núm. Grup 

Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

F2009 a F2014 Tècnics informatics 6 A2 3 3         

F2015 a F2029 Tècnics de salut pública 15 A2 12 3         

F2001 a F2003 Tècnics de serveis socials 3 A2 1 2         

  TOTAL 24   16 8         

  TOTALS PERSONAL FUNCIONARI 

  TOTAL 55   28 14 5 3   5 

           

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

           

Codi 
Denominació del lloc de 
treball 

Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

L3001 Administratius 1 C1         1   

L4002 Auxiliars 1 C2         1   

L2005 Tècnics de gestió 1 A2         1   

  TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

  TOTAL 3           3   
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PERSONAL DIRECTIU 

           

Codi 
Denominació del lloc de 
treball 

Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

F1001 Gerents 1 A1 1           

  TOTAL PERSONAL DIRECTIU 

  TOTAL 1   1           

           

PERSONAL COJUNTURAL 

           

Codi 
Denominació del lloc de 
treball 

Núm. Grup 
Observacions 

PO PV PP PF PA PE 

F1002 Responsables de l’OSS 1 A1 1           

L2001 a L2004 Tècnics FEDER 4 A2   4         

L4001 
Auxiliars administratius 
FEDER 

1 C2   1         

  TOTAL PERSONAL CONJUNTURAL 

  TOTAL 6   1 5         

           

 RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL 

   Núm. PO PV PP PF PA PE 

 Nombre total personal funcionari 55 28 14 5 3   5 

 Nombre total personal laboral temporal 3   0     3   

 Nombre total personal directiu 1 1           

 Nombre total personal conjuntural 6 1 5         

 TOTAL 65 30 19 5 3 3 5 

           

 TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL 57       

           
 
Observacions: 
PO: Places ocupades 
PV: Places vacants o cobertes de forma interina 
PP: Places vacants per promoció interna 
PF: Places pendents de funcionarització 
PE: Places a extingir 
PA: Places a amortitzar per funcionarització 



 

19 

 

Annex 2: Relació de llocs de treball (RLT) 2021 

 

Govern i relacions institucionals 

Codi Denominació lloc de treball Dot. CD 
CE 
(*) 

CE Compl. Grup FP R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

F. 
específica 

Localitat Observacions 

F1001 Gerència 1      LD D    
Dedicació exclusiva / 

Retribució íntegra 
anual: 75.983,23 € 

F1003 Tècnic/a de comunicació i difusió 1 22  19.044,93 €  A1 C F     

F3001 Administratiu/va de Govern 1 15  7.749,63 €  C1 C F 5.099,28 MD  Vacant/promoció 
interna 

F4001 Auxiliar de govern 1 13  7.922,74 €  C2 C F 5.099,28 MD  A extingir 

              

 Secció d'Acció social i cooperació internacional 

F2001 Cap de la secció d'Acció Social 1 26  16.254,63 €  A2 C F     

F2002 Tècnic/a d'acció social i benestar 1 22  14.413,23 €  A2 C F    Vacant 
 Observatori social i de salut (OSS) 

F1002 Responsable de l'OSS 1 26  19.612,16 €  A1 C F 6.161,23 MD  Conjuntural 

L2001 a 
L2004 

Tècnic/a mitjà/na PECT 4 22  14.413,23 €  A2 C L    Conjunturals / Vacants 

L4001 Auxiliar administratiu/iva PECT 1 13  7.922,74 €  C2 C L    Conjuntural / Vacant 

              

Serveis jurídics, econòmics i d'organització 

Codi Denominació lloc de treball Dot. CD 
CE 
(*) 

CE Compl. Grup FP R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

F. 
específica 

Localitat Observacions 

F1004 
Cap dels Serveis jurídics, econòmics i 

d'organització 
1 28  24.303,50 €  A1 C F 6.161,23 MD   
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F1005 
Responsable adjunt/a de Serveis 

jurídics, econòmics i d'organització 
1 26  19.612,16 €  A1 C F     

F2005 Tècnic/a de gestió 1 22  14.413,23 €  A2 C F    Àmbit funcional de 
gestió admin. 

F2007 Tècnic/a de gestió 1 22  14.413,23 €  A2 C F    Àmbit funcional 
RRHH/ Vacant 

F2004 Tècnic/a de gestió 1 22  14.413,23 €  A2 C F    Àmbit funcional de 
subvencions / Vacant 

L2005 Tècnic/a mitjà/na de subvencions 1 22  14.413,23 €  A2 C L    A extingir 

F2006 Tècnic/a de gestió 1 22  14.413,23 €  A2 C F    
Àmbit funcional de 

contractació 
administrativa 

F2006 Tècnic/a de gestió 1 22  14.413,23 €  A2 C F    
Àmbit funcional de 

pressupostos i 
comptabilitat / Vacant 

F3002 
Administratiu/iva especialista (Gestió 

documental) 
1 18  8.209,62 €  C1 C F    

Reservat integració 
persones amb 

discapacitat (≥33%) 

F3002 a 
F3008 

Administratiu/iva 6 15  7.749,63 €  C1 C F    5 vacants (2 promoció 
interna) 

L3001 Administratiu/iva 1 18  8.209,62 €  C1 C L    A extingir 

F4004 Auxiliar administratiu/iva 1 13  7.922,74 €  C2 C F    1 vacant 

F4003 i 
F4002 

Auxiliar administratiu/iva 2 13  7.922,74 €  C2 C F    A extingir 

F5001 Auxiliar de serveis 1 13  8.682,45 €  E C F    Horari partit 

              

Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació 

Codi Denominació lloc de treball Dot. CD 
CE 
(*) 

CE Compl. Grup FP R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

F. 
específica 

Localitat Observacions 

F1006 
Cap de servei d'Informació per a la 

gestió, la qualitat i la innovació 
1 28  24.303,50 €  A1 C F 6.161,23 MD   

F2012 Coordinador/a tècnic/a de sistemes 1 26  16.254,63 €  A2 C F    Vacant 
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d'informació 

F2009 a 
F2011 i 
F2013 a 
F2014 

Tècnic/a en sistemes d'informació 5 22  14.413,23 €  A2 C F    2 vacants 

              

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones 

Codi Denominació lloc de treball Dot. CD 
CE 
(*) 

CE Compl. Grup FP R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

F. 
específica 

Localitat Observacions 

F1007 
Cap de servei de Promoció de la salut, 

benestar i atenció a les persones 
1 28  24.303,50 €  A1 C F 6.161,23 MD   

F2019 
Coordinador/a de programes de suport 

econòmic 
1 26  16.254,63 €  A2 C F     

F2015 
Coordinador/a tècnic/a de salut pública 

i benestar 
1 26  16.254,63 €  A2 C F    Vacant 

F2016 a 
F2018 i 
F2020 a 
F2021 

Tècnica/a de salut pública i benestar 5 22  14.413,23 €  A2 C F    
Especialitat en 

promoció de la salut i 
benestar 

F2003 Tècnic/a d'acció social i benestar 1 22  14.413,23 €  A2 C F    Vacant 

F3009 a 
F2010 

Administratiu/iva 2 15  7.749,63 €  C1 C F    2 vacants (1 promoció 
interna) 

F4005 Auxiliar administratiu/iva 1 13  7.922,74 €  C2 C F    A extingir 

              

Salut ambiental 

Codi Denominació lloc de treball Dot. CD 
CE 
(*) 

CE Compl. Grup FP R.J.P 
Factor 

dedicació 
(**) 

F. 
específica 

Localitat Observacions 

F1009 Cap de servei de Salut ambiental 1 28  24.303,50 €  A1 C F 10.106,24 IDE   

F1008 
Responsable adjunt/a de salut 

ambiental 
1 26  19.612,16 €  A1 C F     
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F2025 
Coordinador/a tècnic/a d'avaluació i 

acció de salut pública al territori 
1 26  16.254,63 €  A2 C F    Vacant 

F2022 a 
F2024 i 
F026 a 
F2029 

Tècnica/a de salut pública i benestar 7 22  14.413,23 €  A2 C F    Especialitat en salut 
ambiental / 2 vacants 

F3011 Administratiu/iva 1 15  7.749,63 €  C1 C F    Vacant/ promoció 
interna 

F4006 i 
F4007 

Auxiliar administratiu/iva 2 13  7.922,74 €  C2 C F    1 vacant / 1 a extingir 

L4002 Auxiliar administratiu/iva 1 15  8.209,62 €  C2 C L    A extingir 

              

  C Concurs F Funcionari 
  CD Complement de destí JE Jornada especial 
  CE Complement específic L Laboral 
  D Directiu professional LD Lliure designació 
  IDE Incompatibilitat / Dedicació exclusiva MD Major dedicació 

  

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



 
 
 
 
 

 

6. Expedient 19/2020/1076/X020201 – Proposta per a la resolució de la 
convocatòria extraordinària de subvencions del programa Benestar i Comunitat 
Covid19. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona 
(Dipsalut). 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 

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

Publicades al BOP de Girona, Número 56, del 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria Extraordinària Benestar i Comunitat-
Covid-19. Publicada al BOP de Girona, núm. 129, 
de 7 de juliol de 2020. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 1.875.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 4/2310/46201/Programa Benestar i Comunitat per 
a ajuntaments- COVID19 

4/2310/46501/Programa Benestar i Comunitat per 
a Consells Comarcals- COVID19 

4/2310/46701/Programa Benestar i Comunitat per 
a consorcis- COVID19 

4/2310/48901 Programa Benestar i Comunitat 
ONL- COVID19 

4/2310/76201/Programa Benestar i Comunitat per 
a ajuntaments- COVID19 

4/2310/76501/Programa Benestar i Comunitat per 
a Consells Comarcals- COVID19 

4/2310/76701/Programa Benestar i Comunitat per 
a consorcis- COVID19 

4/2310/78901 Programa Benestar i Comunitat 
ONL COVID19 

Periode subvencionable Del l’1 d’abril de 2020 al dia 31 de març de 2021 
 



 
 
 
 
 

 

Termini de presentació 
sol·licituds 

Del 8 de juliol de 2020 al 21 de juliol de 2020.  
 

Convocatòria extraordinària per a mitigar les conseqüències econòmiques i en salut 
en la població de la pandèmia del COVID19. 

 
El dia 26 d’agost de 2020, la cap de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria 
que consta en el quadre anterior on esmenta :  
 
“Que s’han presentat 49 sol·licituds. Posteriorment, 2 sol·licitants han desistit de la 
seva petició i 11 sol·licituds no es valoren perquè no compleixen els requisits del punt 
5 de la convocatòria. En conseqüència són 36 les sol·licituds que compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria i que s’han valorat. 
 
Que la Comissió Tècnica, reunida el 6 d’agost de 2019, ha valorat les sol·licituds 
d’acord amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta 
en la Taula I. 
 
Que les entitats que s’inclouen en l’Annex I han formulat sol·licitud de subvenció en 
temps i forma i declaren que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els 
criteris i la puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Que, tal com determinen les bases i d’acord amb el punt 7 de la convocatòria, per tal 
de determinar l’import de la subvenció s’aplica un coeficient a la base subvencionable 
en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de la Comissió Tècnica, segons la 
distribució següent: 
 

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

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

 
Que una vegada obtinguda la puntuació i el seu coeficient corresponent i tenint en 
compte l’import sol·licitat i la base subvencionable, es concreta l’import de la 
subvenció, que es detalla a l’Annex I. 
 
Que un cop feta la distribució, aplicant el coeficient en funció de la puntuació, de 
l’import sol·licitat i l’import màxim comarcal, en resulta la xifra global de subvencions 
d’un milió vuit-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-
quatre cèntims (1.868.269,54 €), repartits de la següent manera:  
 

Comarca 

Concedit  any 

2020 d. 

Corrents (€) 

Concedit any 

2021 d. 

Corrents (€) 

Concedit any 

2021 d. 

Inversió (€) 

 

Total concedit (€) 



 
 
 
 
 

 

Alt Empordà 
289.950,00 48.325,53 24.161,97 362.437,50 

Baix Empordà 
244.650,00 40.775,00 20.387,50 305.812,50 

Cerdanya 
35.306,60 6.164,65 2.662,00 44.133,25 

Garrotxa 
122.854,00 26.420,00 10.000,00 159.274,00 

Gironès 
332.747,04 61.744,63 23.150,00 417.641,67 

Pla de l’Estany 
63.749,91 10.624,97 5.312,50 79.687,38 

Ripollès 
89.546,40 14.928,60 7.458,00 111.933,00 

Selva 
309.880,18 52.269,16 25.200,90 387.350,24 

TOTALS 
1.488.684,13 261.252,54 118.332,87 1.868.269,54 

 
Amb un sobrant total de sis mil set-cents trenta euros amb quaranta-sis cèntims 
(6.730,46 €), distribuïts en seixanta-tres euros amb trenta-tres cèntims de despeses 
corrents (63,33 €) i sis mil sis-cents seixanta-set euros amb tretze cèntims de 
despeses d’inversió (6.667,13 €).” 
 
Atès que es fa necessari redistribuir els crèdits de les aplicacions d’aquesta 
convocatòria i la tramitació corresponent s’ha de generar a través del programa del 
Gestor de Subvencions–Accede, a efectes de la comunicació a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), per a l’anualitat 2021 ha requerit deixar a crèdit 
0,00 € quatre de les autoritzacions de crèdit aprovades per decret de Presidència, de 
data 3 de juliol de 2020, i tornar-les a generar amb l’augment de l’aplicació dotant-les 
amb els imports corresponents als crèdits redistribuïts a l’esmentada redistribució.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 



 
 
 
 
 

 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Amb data 6 d’agost de 2020 s’ha reunit la Comissió Tècnica prevista en la base 8a de 
les que regeixen aquesta convocatòria, que passa a valorar les sol·licituds d’acord 
amb els criteris establerts en la base 7a. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 27 d’agost de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
El contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Qualificadora 
esmentats anteriorment es fa necessari redistribuir el crèdit entre les aplicacions 
d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar la redistribució de crèdit entre aplicacions és el 
mateix que va aprovar l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta 
convocatòria, és a dir, la Presidència de Dipsalut. 
 
En data 1 de setembre de 2020, s’ha aprovat per decret de Presidència delegar al 
Consell Rector de Dipsalut, amb base a l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’aprovació de la redistribució de crèdit entres 
les aplicacions d’aquesta convocatòria. 
 
Atès l’informe proposta de data 2 de setembre de 2020, emès per la cap de l’Àrea de 
Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i la gerent de Dipsalut. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de 
Dipsalut és la presidenta de la Comissió Qualificadora. 
 
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 7 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració 
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, atès el 
decret de data 1 de setembre de 2020, esmentat anteriorment, i atès que és l`òrgan 
competent per a la resolució del procediment, de conformitat amb les competències 
que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent  



 
 
 
 
 

 

 
ACORD: 
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria, amb càrrec a les aplicacions 
del pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 
 
Per a l’anualitat 2020: 

Aplicació pressupostària 

 
Crèdits autoritzats 

inicials 
(€) 

Crèdits 

redistribuïts (€) 

Diferència 
(€) 

Programa Benestar i 

Comunitat ajuntaments 

COVID19 

4/2310/46201 369.000,00 € 279.535,70 -89.464,30  

Programa Benestar i 

Comunitat per a consells 

comarcals COVID19 

4/2310/46501 312.150,00 € 415.183,55 +103.033,55 

Programa Benestar i 

Comunitat per a consorcis 

COVID19 

4/2310/46701 312.150,00 € 219.650,00 -92.500,00 

Programa Benestar i 

Comunitat per a ONL 

COVID19 

4/2310/48901 506.700,00 € 574.314,88 
+67.614,88 

€ 

 TOTALS 1.500.000,00 € 1.488.684,13 € -11.315,87€ 

 
Per a l’anualitat 2021: 

Aplicació pressupostària 

Crèdits 
autoritzats 

inicials 
 (€) 

Crèdits 
redistribuïts (€) 

Diferència 
 (€) 

Programa Benestar i 

Comunitat 

ajuntaments 

COVID19 

4/2310/46201 61.475,00 € 44.251,71 -17.223,29 € 

Programa Benestar i 

Comunitat per a 

consells comarcals 

COVID19 

4/2310/46501 52.025,00 € 60.158,23 +8.133,23 € 

Programa Benestar i 

Comunitat per a 

consorcis COVID19 

4/2310/46701 52.025,00 € 49.225,00 -2.800,00 € 

Programa Benestar i 

Comunitat per a ONL 

COVID19 

4/2310/48901 84.475,00 € 107.617,60 € +23.142,60 € 

Programa Benestar i 

Comunitat 

ajuntaments 

COVID19 

4/2310/76201 30.737,50 € 25.632,22 € -5.105,28 € 



 
 
 
 
 

 

Programa Benestar i 

Comunitat per a c. 

comarcals COVID19 

4/2310/76501 26.012,50 € 43.637,65 € +17.625,15 € 

Programa Benestar i 

Comunitat per a 

consorcis COVID19 

4/2310/76701 26.012,50 € 5.687,50 € -20.325,00 € 

Programa Benestar i 

Comunitat per a ONL 

COVID19 

4/2310/78901 42.237,50 € 43.375,50 € +1.138,00 € 

TOTAL  375.000,00 € 379.585,41 € +4.585,41 € 

 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 
 
-Per a l’any 2020: 
 

Aplicació 

pressupostària 
Reajust 2020 Reajust 2021 

4/2310/46201 -89.464,30 
-17.223,29 € 

4/2310/46501 +103.033,55 
+8.133,23 € 

4/2310/46701 -92.500,00 
-2.800,00 € 

4/2310/48901 +67.614,88 € 
+23.142,60 € 

4/2310/76201 
0,00 € -5.105,28 € 

4/2310/76501 
0,00 € +17.625,15 € 

4/2310/76701 
0,00 € -20.325,00 € 

4/2310/78901 
0,00 € +1.138,00 € 

 
Tercer. Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt setè de la convocatòria, 
de la següent manera: 
 

Comarca 

D. corrents 

Pressupost 

2020 (€) 

D. corrents 

Pressupost 

2021 

(€)  

D. inversió 

Pressupos

t 2021 

(€) 

Total 

concedit (d. 

corrents) (€) 

Total 

concedit (d. 

Inversió) (€) 

Total 

concedit (€) 

Alt Empordà 
289.950,00 48.325,00 24.162,50 338.275,53 24.161,97 362.437,50 

Baix 

Empordà 

244.650,00 40.775,00 20.387,50 285.425,00 20.387,50 305.812,50 

Cerdanya 
36.300,00 6.050,00 3.025,00 41.471,25 2.662,00 44.133,25 

Garrotxa 
127.950,00 21.325,00 10.662,50 149.274,00 10.000,00 159.274,00 



 
 
 
 
 

 

Gironès 
330.000,00 55.000,00 27.500,00 394.491,67 23.150,00 417.641,67 

Pla de 

l’Estany 

63.750,00 10.625,00 5.312,50 74.374,88 5.312,50 79.687,38 

Ripollès 
89.550,00 14.925,00 7.462,50 104.475,00 7.458,00 111.933,00 

Selva 
317.850,00 52.975,00 26.487,50 362.149,34 25.200,90 387.350,24 

TOTALS 
1.500.000,00 250.000,00 125.000,00 1.749.936,67 118.332,87 1.868.269,54 

 
Quart. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona. 
 
Cinquè. Acceptar les puntuacions atorgades per la Comissió Tècnica, reunida amb 
data 6 d’agost de 2020, a les sol·licituds presentades a la convocatòria extraordinària 
del programa Benestar i Comunitat BIC-COVID-19, que es va convocar mitjançant 
publicació al BOP de Girona núm. 129, de 7 de juliol de 2020 i que consten a la Taula 
1. 
 
Sisè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al 
finançament de la convocatòria extraordinària BIC-COVID-19 del programa Benestar i 
Comunitat (Pm10) per haver aconseguit una valoració superior als 70 punts, d’acord 
amb el punt setè de les bases reguladores i tenint en compte les puntuacions de la 
Taula 1, per un import total d’un milió vuit-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-
nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (1.868.269,54 €). 
 
Setè. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, perquè no compleixen els 
requisits del punt 5 de la convocatòria, atès que són d’entitats que no s’han integrat en 
les taules de coordinació territorials.  
 
Vuitè. Acceptar els dos desistiments que consten a l’Annex III, atès que són d’entitats 
que havien sol·licitat més d’una sol·licitud per comarca. 
 
Novè. Disposar la despesa d’un milió vuit-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-
nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (1.868.269,54 €) amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries de Dipsalut, d’acord amb la distribució que es detalla a 
continuació i amb les imputacions detallades a l’Annex IV: 
 

Aplicació pressupostària Any 2020 ANY 2021 

Programa Benestar i Comunitat ajuntaments 

COVID19 
4/2310/46201 279.535,70 € 44.251,71 € 

Programa Benestar i Comunitat per a consells 

comarcals COVID19 
4/2310/46501 415.183,55 € 60.158,23 € 



 
 
 
 
 

 

Programa Benestar i Comunitat per a consorcis 

COVID19 
4/2310/46701 219.650,00 € 49.225,00 € 

Programa Benestar i Comunitat per a ONL 

COVID19 
4/2310/48901 574.314,88 € 107.617,60 € 

Programa Benestar i Comunitat ajuntaments 

COVID19 
4/2310/76201 0,00 € 25.632,22 € 

Programa Benestar i Comunitat per a c. comarcals 

COVID19 
4/2310/76501 0,00  € 43.637,65 € 

Programa Benestar i Comunitat per a consorcis 

COVID19 
4/2310/76701 0,00 € 5.687,50 € 

Programa Benestar i Comunitat per a ONL 

COVID19 
4/2310/78901 0,00 € 43.375,50 € 

 TOTALS 1.488.684,13 € 379.585,41 € 

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

Desè. Les entitats beneficiàries poden demanar una bestreta del 80% de la subvenció 
total atorgada, segons ens disposa en el punt 9 de la convocatòria. 
 
Onzè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació que consta al punt 13è de les Bases reguladores. 
 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim el dia 27 d’abril de 2021. 
 
Dotzè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

https://www.seu.dipsalut.cat/
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TOTAL 

2020/1527 
Associació 

Ranura 

Acompanyament emocional a 

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

2020/1584 
Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà 

L'Alt Empordà, una comarca 

inclusiva, amb salut i 

sostenible 

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

2020/1545 
Ajuntament de 

Puigcerdà 

Resposta urgent davant 

l'empobriment per la Covid19 
9 3 3 2 1 15 13 14 9 9 8 5 91 

2020/1549 

Consell Comarcal 

del Pla de 

l'Estany 

Promovent el benestar per a 

les famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany 

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

2020/1551 

Consorci de 

Benestar Social 

Gironès-Salt 

FEM XARXA! L'acció 

comunitària a la comarca del 

Gironès 

10 3 3 2 2 15 15 14 10 10 9 5 98 

2020/1552 
Ajuntament de 

Figueres 

Ajuts d'urgència per a 

cobertura de necessitats 

alimentàries i acolliment 

residencial, pensions, 

9 3 3 2 2 14 14 14 9 8 8 5 91 



 
 
 
 
 

 

allotjament i adquisició 

ordinadors per a infants per 

seguiment curs escolar 

2020/1553 
Consell Comarcal 

de la Cerdanya 

Programa benestar i 

comunitat extraordinària– 

Cerdanya 2020-2021 

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

2020/1560 

Cruz Roja 

Española (Alt 

Empordà) 

L'Alt Empordà, una comarca 

inclusiva, amb salut i 

sostenible 

10 3 3 2 2 15 14 14 10 10 9 5 97 

2020/1561 

Consorci d'Acció 

Social de la 

Garrotxa 

Programa de cohesió social 

de la Garrotxa 
10 3 3 2 2 15 15 14 10 9 9 5 97 

2020/1562 

Cruz Roja 

Española (Pla de 

l'Estany) 

Promovent el benestar per a 

les famílies vulnerables del 

Pla de L'Estany 

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

2020/1563 
Consell Comarcal 

de La Selva 

Dinàmiques participatives per 

a l’abordatge dels 

condicionants socials de la 

salut de les famílies en 

situació de vulnerabilitat 

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

2020/1564 Cruz Roja 

Española (Baix 

En crisi, transformem la 

realitat. Projecte Benestar i 
10 3 3 2 2 15 14 13 10 10 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

Empordà) Comunitat Baix Empordà 

2020/1565 

Cruz Roja 

Española 

(Ripollès) 

Benestar i Comunitat al 

Ripollès. actuacions davant la 

nova realitat COVID19 

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

2020/1566 

Cruz Roja 

Española 

(Garrotxa) 

Programa de Cohesió Social 

de La Garrotxa 
10 3 3 2 2 15 14 15 10 10 9 5 98 

2020/1569 
Cruz Roja 

Española  

Projecte de La Selva ( 

Ajuntament de Blanes i taula 

de petits municipis de La 

Selva) 

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

2020/1570 

Cruz Roja 

Española 

(Cerdanya) 

Sistema de Resposta Urgent 

davant l'Empobriment 
10 3 3 2 2 15 14 14 10 9 9 5 96 

2020/1571 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

L'Alt Empordà, una comarca 

inclusiva, amb salut i 

sostenible 

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

2020/1572 

Fundació Servei 

Gironí de 

Pedagogia Social 

Figueres 

Acompanyament integral a 

dones de l’Àfrica occidental 

(subsaharià). Un abordatge 

comunitari i en clau de 

10 3 3 2 2 15 14 13 10 10 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

gènere 

2020/1573 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

En crisi, transformem la 

realitat 
10 3 3 2 2 15 14 14 10 10 9 5 97 

2020/1574 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

Programa d'atenció a les 

persones en situació de 

pobresa (Garrotxa) 

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

2020/1575 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

Fem xarxa! Benestar i 

Comunitat 2020 
10 3 3 2 2 15 14 14 10 10 9 5 97 

2020/1576 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

Dinàmiques participatives per 

a l’abordatge dels 

condicionants socials de la 

salut de les famílies en 

situació de vulnerabilitat 

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

2020/1577 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

Promovent el benestar per a 

les famílies vulnerables del 

Pla de l'Estany 

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

2020/1578 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

Benestar i Comunitat al 

Ripollès. actuacions davant la 

nova realitat COVID19 

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



 
 
 
 
 

 

2020/1579 

Caritas 

Diocesanas de 

Girona 

SALUT 10 3 3 2 1 15 14 14 8 8 8 5 91 

2020/1581 

Consorci de 

Benestar Social 

del Ripollès 

Actuacions davant la nova 

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

2020/1588 
Fundació 

APIP_ACAM 

Xarxa de suport i 

sensibilització a dones 

vinculades a entorns de 

prostitució a l’Alt Emp. 

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

2020/1589 
Consell Comarcal 

del Baix Empordà 

En crisi transformem la 

realitat 
10 3 3 2 2 15 14 14 10 10 9 5 97 

2020/1590 

Fundació Privada 

Sant Vicenç de 

Paül 

Espai Espiadimonis 9 3 3 2 2 15 14 14 10 9 9 5 95 

2020/1591 

Cruz Roja 

Española 

(Gironès) 

Fem xarxa! Benestar i 

Comunitat 2020 
10 3 3 2 2 15 14 14 10 10 9 5 97 

2020/1594 
Ajuntament de 

Girona 
Projecte Àmbar/ Projecte In 10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 

2020/1604 Ajunament de Actuacions per a reduir les 10 3 3 2 1 15 15 14 10 9 9 5 96 



 
 
 
 
 

 

Blanes desigualtats provocades per 

l'impacte de la COVID-19 

2020/1605 
Ajuntament de 

Lloret de Mar 

Centre de dia el kALIU i 

Projecte d'atenció psicosocial 

a famílies i espai 

10 3 3 2 2 15 15 14 10 9 9 5 97 

2020/1568 

Fundació Servei 

Gironí de 

Pedagogia Social 

Lloret de Mar 

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

2020/1567 

Fundació Servei 

Gironí de 

Pedagogia Social 

Gironès 

Acompanyament emocional a 

joves del Gironès i Projecte 

joves emigrats sols 

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

2020/1655 
Fundació Privada 

Montilivi 

Fem Xarxa: Intervenció 

comunitària al Gironès amb 

persones amb discapacitat 

intel·lectual 

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

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

2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts. 
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts. 
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 punts. 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de resistència bàsics 
(GRR). Puntuació màxima 2 punts. 



 
 
 
 
 

 

2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts 
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 15 punts. 

(3) Grau de contribució del projecte en algun dels ODS (es valorarà l’operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació màxima 15 punts. 
(4) Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts. 
(5) Grau en què el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en xarxa. 

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

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

 



 
 
 
 
 

 

 
ANNEX I – Distribució per comarques 
 
Alt Empordà 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF 
Projecte / Programa / 
Activitat 

Base 
Subvencion
able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio
nable  
inversions
(€) 

Subvenció 
inversions 

%  
Atorgat s/ 
base 
subvencio
nable 
(corrents 

%  
Atorgat 
s/ base 
subvenc
ionable 
(inversio
ns) 

 
 
Subvenció 
total (€) 

2020/1527 Associació Ranura G55300347 
Acompanyament emocional a 
joves migrats 

19.330,58 19.330,58 --- ---- 100,00% ---- 19.330,580 

2020/1584 
Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà 

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

119.314,81 119.314,81 13.188,51 13.188,51 100,00% 100,00% 132.503,320 

2020/1552 
Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J 

Ajuts d'urgència per a 
cobertura de necessitats 
alimentàries i acolliment 
residencial, pensions, 
allotjament i adquisició 
ordinadors per a infants per 
seguiment curs escolar 

158.475,02 47.943,23 14.983,37 7.973,46 30,25% 53,22% 55.916,690 

2020/1560 
Cruz Roja Española 
(Alt Empordà) 

Q2866001G 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut i 
sostenible 

75.032,92 75.032,92 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00% 78.032,920 

2020/1571 
Caritas Diocesanas de 
Girona 

R1700016G 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut i 
sostenible 

26.377,00 26.377,00 --- --- 100,00% --- 26.377,000 

2020/1572 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social 
Figueres 

G17148693 

Acompanyament integral a 
dones de l’Àfrica occidental 
(subsaharià). Un abordatge 
comunitari i en clau de gènere 

27.776,99 27.776,99 --- --- 100,00% --- 27.776,990 



 
 
 
 
 

 

2020/1588 Fundació APIP_ACAM G65529661 

Xarxa de suport i 
sensibilització a dones 
vinculades a entorns de 
prostitució a l’Alt Empordà. 

13.000,00 13.000,00 --- --- 100,00% --- 13.000,000 

2020/1590 
Fundació Privada Sant 
Vicenç de Paül 

G17088568 Espai Espiadimonis 10.000,00 9.500,00 --- --- 95,00 --- 9.500,000 

    TOTAL 338.275,53  24.161,97   362.437,50 

 



 
 
 
 
 

 

Baix Empordà 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat 
s/ base 

subvenci
onable 

(corrents 

% 
Atorgat 
s/ base 

subvenc
ionable 

(inversio
ns) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

 

2020/1564 Cruz Roja Española  Q2866001G 
En crisi, transformem la 
realitat. Projecte Benestar i 
Comunitat Baix Empordà 

45.048,60 45.048,60 1.500,00 1.500,00 100,00% 100,00 % 46.548,60 

2020/1573 
Caritas Diocesanas de 
Girona 

R1700016G 
En crisi, transformem la 
realitat 

48.885,50 48.885,50 --- --- 100,00% ---- 48.885,50 

2020/1589 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà 

P6700009A En crisi transformem la realitat 191.490,90 191.490,90 18.887,50 18.887,50 100,00% 100,00% 210.378,40 

    TOTAL 285.425,00  20.387,50   305.812,50 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Cerdanya 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1545 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Resposta urgent davant 
l'empobriment per la Covid19 

12.705,00 12.069,75 1.210,00 1.149,50 95,00% 95,00% 13.219,250 

2020/1553 
Consell Comarcal de 
la Cerdanya 

P1700016G 
Programa benestar i comunitat 
extraordinària– Cerdanya 
2020-2021 

12.705,00 12.705,00 917,94 907,5 100,00% 98,86% 13.612,500 

2020/1570 
Cruz Roja Española 
(Cerdanya) 

Q2866001G 
Sistema de Resposta Urgent 
davant l'Empobriment 

8.650,00 8.650,00 605,00 605 100,00% 100,00% 9.255,000 

2020/1579 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

R1700016G SALUT 8.470,00 8.046,50 --- --- 95,00% --- 8.046,500 

    TOTAL 41.471,25  2.662,00   44.133,25 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Garrotxa 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1561 
Consorci d'Acció 
Social de la Garrotxa 

P6700012E 
Programa de cohesió social de 
la Garrotxa 

132.100,00 132.100,00 0,00 --- 100,00% --- 132.100,000 

2020/1566 
Cruz Roja Española 
(Garrotxa) 

Q2866001G 
Programa de Cohesió Social 
de La Garrotxa 

7.820,00 7.820,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 100,00% 11.820,000 

2020/1574 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

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

9.354,00 9.354,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00% 15.354,000 

    TOTAL 149.274,00  10.000,00   159.274,00 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Gironès 
 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1551 
Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt 

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

109.300,00 109.300,00 3.200,00 3.200,00 100,00% 100,00% 112.500,000 

2020/1575 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

R1700016G 
Fem xarxa! Benestar i 
Comunitat 2020 

15.290,00 15.290,00 2.400,00 2.400,00 100,00% 100,00% 17.690,000 

2020/1591 
Cruz Roja Española 
(Gironès) 

Q2866001G 
Fem xarxa! Benestar i 
Comunitat 2020 

9.168,53 9.168,53 4.000,00 4.000,00 100,00% 100,00% 13.168,530 

2020/1594 Ajuntament de Girona P1708500B Projecte Àmbar/ Projecte In 162.750,00 162.750,00 8.850,00 8.850,00 100,00% 100,00% 171.600,000 

2020/1567 
Fundació Servei 
Gironí de Pedagogia 
Social Gironès 

G17148694 
Acompanyament emocional a 
joves del Gironès i Projecte 
joves emigrats sols 

68.019,51 67.483,14 2.700,00 2.700,00 99,21% 100,00% 70.183,140 

2020/1655 
Fundació Privada 
Montilivi 

G55121891 

Fem Xarxa: Intervenció 
comunitària al Gironès amb 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

34.500,00 30.500,00 2.000,00 2.000,00 88,41% 100,00% 32.500,000 

    TOTAL 394.491,67  23.150,00   417.641,67 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Pla de l’Estany 
 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1549 
Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany 

P6700010I 
Promovent el benestar per a 
les famílies vulnerables del Pla 
de l'Estany 

42.814,77 42.814,77 3.312,50 3.312,50 100,00% 100,00% 46.127,270 

2020/1562 
Cruz Roja Española 
(Pla de l'Estany) 

Q2866001G 
Promovent el benestar per a 
les famílies vulnerables del Pla 
de L'Estany 

24.920,11 24.920,11 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 25.920,110 

2020/1577 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

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

6.640,00 6.640,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 7.640,000 

    TOTAL 74.374,88  5.312,50   79.687,38 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ripollès 
 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1565 
Cruz Roja Española 
(Ripollès) 

Q2866001G 
Benestar i Comunitat al 
Ripollès. actuacions davant la 
nova realitat COVID19 

50.000,00 50.000,00 2.487,50 2.487,50 100,00% 100,00% 52.487,500 

2020/1578 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

R1700016G 
Benestar i Comunitat al 
Ripollès. actuacions davant la 
nova realitat COVID19 

27.000,00 27.000,00 2.483,00 2.483,00 100,00% 100,00% 29.483,000 

2020/1581 
Consorci de Benestar 
Social del Ripollès 

Q1700626C 
Actuacions davant la nova 
realitat 

27.475,00 27.475,00 2.487,50 2.487,50 100,00% 100,00% 29.962,500 

    TOTAL 104.475,00  7.458,00   111.933,00 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Selva 
 
 

Núm. 
Expedient 

ENS CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencion

able  
corrents(€) 

 
Subvenció 
corrents 

Base 
Subvencio

nable  
inversions

(€) 

Subvenció 
inversions 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(corrents 

% 
Atorgat s/ 

base 
subvencio

nable 
(inversion

s) 

 
 

Subvenció 
total (€) 

2020/1563 
Consell Comarcal de 
La Selva 

P6700002F 

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

109.016,30 109.016,30 7.341,64 7.341,64 100,00% 100,00% 116.357,940 

2020/1569 Cruz Roja Española  Q2866001G 

Projecte de La Selva ( 
Ajuntament de Blanes i taula 
de petits municipis de La 
Selva) 

89.362,63 89.362,63 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00% 95.362,630 

2020/1576 
Caritas Diocesanas 
de Girona 

R1700016G 

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

36.736,00 36.736,00 4.200,00 4.200,00 100,00% 100,00% 40.936,000 

2020/1604 Ajuntament de Blanes P1702600F 
Actuacions per a reduir les 
desigualtats provocades per 
l'impacte de la COVID-19 

69.029,44 60.025,60 3.023,26 3.023,26 86,96% 100,00% 63.048,860 

2020/1605 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

P1710200E 
Centre de dia el Kaliu i 
Projecte d'atenció psicosocial 
a famílies  

40.998,83 40.998,83 4.636,00 4.636,00 100,00% 100,00% 45.634,830 

2020/1568 
Fundació Servei 
Gironí de Pedagogia 
Social Lloret de Mar 

G17148693 Creixem comunitàriament 26.009,98 26.009,98 --- --- 100,00% ---! 26.009,980 

    TOTAL 362.149,34  25.200,90   387.350,24 



 
 
 
 
 

 

 

 
ANNEX II – Sol·licituds desestimades 
 

Núm. 
Expedient 

Entitat CIF Objecte Motiu desestimació 

2020/1550 Ajuntament de Les Preses P1714800H Les Preses contra la COVID-19 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1554 Fundació Privada Drissa G17588047 

Projecte Estrella: equips de suport 

per a la recuperació de persones amb 

problemes de salut mental 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1582 
Associació de Cardiopaties 

Congènites AACIC 
G60605318 

Atenció psicològica en temps de 

coronavirus 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1583 

Associació 

Desenvolupament Centre 

equinoteràpia la 

Marginera de la Bosa 

G55338685 Equinoteràpia 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1585 Ajuntament de Flaçà P1707300H Adquisició d'equipaments i material 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 



 
 
 
 
 

 

2020/1586 Fundació Privada Altem G17603325 Equipament per fer front al COVID-19 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1592 

Associació d’Ajut. malalts 

d'Alzheimer i afectats 

AMA 

G17468117 
Pla de contingències -Mesures per a 

la prevenció de contagis del Covid-19 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1593 Ajuntament de Vilafant P1723500C 
Mesures complementàries a la 

situació generada pel covid-19 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1595 Ajuntament de Bordils P1702800B Crisi Covid-19 amb el Cor de Bordils 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1606 
Ajuntament de Sant 

Gregori 
P1717300F 

DE SALUT (MESURES 

COMPLEMENTÀRIES GESTIÓ COVID 

19) 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

2020/1607 Ajuntament de Peralada P1714000E 

Despeses addicionals pel tancament 

del centre de dia durant l'estat 

d'alarma i equips de protecció 

individual i col·lectius 

Incompleix el punt 5 de la convocatòria: no 

esta integrat a la taula de coordinació 

territorial 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

ANNEX III - Desistiment 
 

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

d’Entrada 

2020/1580 Caritas Diocesanas de Girona - Lloret R1700016G Desisteixen. Data 24/07/20 i RE Núm. 20/2592 

2020/1608 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social 

Girona 
G17148693 

Desisteixen. Data 24 de juliol i RE Núm. 

20/2596 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ANNEX  IV –Imputacions anuals dels imports atorgats 

 

Núm. 
Expedient 

Ens CIF 

Import imputat 
Subvencions 

corrents 
 

Any 2020 

 
Import imputat 
subvencions 

corrents 
 

Any 2021 

Import imputat 
inversió 

 
Any 2021 

Import atorgat total 
(corrents+inversió) 

2020/1527 Associació Ranura G55300347 
15.464,46 3.866,12 0 

19.330,580 

2020/1584 
Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà P6700008C 

106.002,66 13.312,15 13.188,51 
132.503,320 

2020/1545 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 
10.575,40 1.494,35 1.149,50 

13.219,250 

2020/1549 
Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany P6700010I 

36.901,82 5.912,95 3.312,50 
46.127,270 

2020/1551 
Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt Q1700548I 

90.000,00 19.300,00 3.200,00 

112.500,000 

2020/1552 Ajuntament de Figueres P1707200J 
44.733,35 3.209,88 7.973,46 

55.916,690 

2020/1553 
Consell Comarcal de la 
Cerdanya P1700016G 

10.890,00 1.815,00 907,5 
13.612,500 

2020/1560 
Cruz Roja Española (Alt 
Empordà) Q2866001G 

62.426,34 12.606,58 3.000,00 
78.032,920 



 
 
 
 
 

 

2020/1561 
Consorci d'Acció Social de la 
Garrotxa P6700012E 

105.680,00 26.420,00 0 
132.100,000 

2020/1562 
Cruz Roja Española (Pla de 
l'Estany) Q2866001G 

20.736,09 4.184,02 1.000,00 
25.920,110 

2020/1563 Consell Comarcal de La Selva P6700002F 
93.086,35 15.929,95 7.341,64 

116.357,940 

2020/1564 
Cruz Roja Española (Baix 
Empordà) Q2866001G 

37.238,88 7.809,72 1.500,00 
46.548,600 

2020/1565 Cruz Roja Española (Ripollès) Q2866001G 
41.990,00 8.010,00 2.487,50 

52.487,500 

2020/1566 Cruz Roja Española (Garrotxa) Q2866001G 7.820,00 0,00 4.000,00 11.820,000 

2020/1569 Cruz Roja Española  Q2866001G 
76.290,10 13.072,53 6.000,00 

95.362,630 

2020/1570 Cruz Roja Española (Cerdanya) Q2866001G 
7.404,00 1.246,00 605,00 

9.255,000 

2020/1571 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
21.101,60 5.275,40 0 

26.377,000 

2020/1572 
Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social Figueres G17148693 

22.221,59 5.555,40 0 
27.776,990 

2020/1573 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
39.108,40 9.777,10 0 

48.885,500 

2020/1574 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
9.354,00 0,00 6.000,00 

15.354,000 

2020/1575 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
14.152,00 1.138,00 2.400,00 

17.690,000 

2020/1576 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
32.748,80 3.987,20 4.200,00 

40.936,000 

2020/1577 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
6.112,00 528,00 1.000,00 

7.640,000 

2020/1578 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
23.586,40 3.413,60 2.483,00 

29.483,000 



 
 
 
 
 

 

2020/1579 Caritas Diocesanas de Girona R1700016G 
6.437,20 1.609,30 0 

8.046,500 

2020/1581 
Consorci de Benestar Social 
del Ripollès Q1700626C 

23.970,00 3.505,00 2.487,50 
29.962,500 

2020/1588 Fundació APIP_ACAM G65529661 
10.400,00 2.600,00 0 

13.000,000 

2020/1589 
Consell Comarcal del Baix 
Emporda P6700009A 

168.302,72 23.188,18 18.887,50 
210.378,400 

2020/1590 
Fundació Privada Sant Vicenç 
de Paül G17088568 

7.600,00 1.900,00 0 
9.500,000 

2020/1591 Cruz Roja Española (Gironès) Q2866001G 
9.168,53 0,00 4.000,00 

13.168,530 

2020/1594 Ajuntament de Girona P1708500B 
137.280,00 25.470,00 8.850,00 

171.600,000 

2020/1604 Ajunament de Blanes P1702600F 
50.439,09 9.586,51 3.023,26 

63.048,860 

2020/1605 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 
36.507,86 4.490,97 4.636,00 

45.634,830 

2020/1568 
Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social Lloret de Mar G17148693 

20.807,98 5.202,00 0 
26.009,980 

2020/1567 
Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social Gironès G17148694 

56.146,51 11.336,63 2.700,00 
70.183,140 

2020/1655 Fundació Privada Montilivi G55121891 
26.000,00 4.500,00 2.000,00 

32.500,000 

   1.488.684,13 261.252,54 118.332,87 1.868.269,54 



 

 

7. Expedient 2020/1074/X020201 - Proposta per a la resolució de la convocatòria 
per al programa de suport econòmic pel finançament de projectes per a 
l’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió 
 
La vocal senyora Laia Pèlach manifesta la seva satisfacció per l’aprovació d’aquesta 
subvenció, vista l’evolució de la línia d’ajuts en aquesta matèria, atès que esdevé en 
aquests moments més necessària que mai, i manifesta la seva voluntat de votar-hi 
favorablement. 
 
La presidenta comparteix l’opinió de la vocal i destaca el treball i l’esforç que l’equip 
de Dipsalut ha fet respecte de l’enfocament d’aquesta convocatòria i per a mantenir la 
dotació dels ajuts tot i les circumstàncies desfavorables. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases:       Bases específiques reguladores de subvencions 
per a l'acollida i la inclusió social de joves en risc 
d'exclusió. 

Publicades al BOP de Girona, Número 61, de 26 de març de 2020.  

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions per a les accions 
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en 
risc d’exclusió 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària:  2020: 159.600 €   
 2021: 120.000 € 
Consignació total convocatoria: 279.600,00 € 

Aplicació pressupostària: Ajuts de foment muncipal a ajuntaments 
1/3110/46200 
Prog. Foment coop int. DDHH i pobresa 
CC1/2310/46501 
Prog. Foment Coop. Int. Respecte als drets 
humans  
1/2310/48913 
Prog.FomentDrets Humans consorcis 
1/2310/46704 
 

Periode subvencionable Del dia 1 de gener de 2020 al 30 de setembre de 
2021. 
 

Termini de presentació 
sol·licituds 

Del dia 8 de juliol de 2020 al dia 23 de juliol de 
2020. 
 

 
El dia 26 d’agost de 2020, la cap de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions institucionals emet un informe sobres les sol·licituds presentades a la 
convocatòria que consta en el quadre anterior on esmenta :  

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/61/20206102209.pdf


 

 

 
“Que s’han presentat 24 sol·licituds de subvenció per les accions destinades a 
l’acollida i la inclusió social de joves en risc d’exclusió, 17 d’entitats sense ànim de 
lucre, 4 d’Ajuntaments, 2 de Consorcis d’acció i benestar social i 1 Consell Comarcal. 
D’aquestes 15 compleixen el requisits de de les bases i la convocatòria i 9 queden 
excloses pels motius que es detallen en l’Annex II. 
 
Que els Ajuntaments, Consells Comarcals o Consorcis d’acció/benestar Social  
sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes 
bases i han acreditat el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
mitjançant la declaració responsable.  Que els beneficiaris que són entitat sense ànim 
de lucre es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat 
Social. 
 
Que d’acord amb la previsió dels destinataris previstos en les bases reguladores i la 
convocatòria per tal que els consorcis d’acció / benestar social puguin ser beneficiaris 
en aquesta proposta de resolució i per tal de resoldre la falta de previsió d’una 
aplicació pressupostària específica, s’incorpora en aquesta proposta una aplicació 
pressupostària per aquest destinatari sense alterar l’import total concedit. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments, consells comarcals, 
consorcis de benestar i acció social i entitats sense ànim de lucre que consten en 
l’Annex I s’ajusta al que es marca a les bases com a objecte subvencionable. 

 
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima d’acord amb l’import sol·licitat que correspondria en cada cas per 
ajustar-se als 279.600,00 € destinats a la convocatòria. La distribució del crèdit 
prevista a la convocatòria queda de la següent manera: 

 

 Aplicació 

TOTAL 
Crèdit 
inicialment 
previstos 

Crèdit 
inicialment 
previstos 

2020 

Crèdit 
inicialment 
previstos 
2021 

TOTAL 
Crèdits a 
disposar 

Crèdits a 
disposar 
2020 

Crèdits a 
disposar 
2021 

Imports a 
augmenta
r i 
disminuir 

Ajuts de 
foment 
municipal a 
ajuntaments 
 
 

 
1/3110/46200 
 
 

 
79.600,00 € 

 
 

 
39.600,00 € 
 
 

 
 
40.000,00 € 
 
 
 

67.478,92 € 
 
38.462,98 € 
 

 
29.015,94 € 
 

 
-12.121,08 

Prog.foment 
coop 
int.drets 
humans i 
pobresa 
extr.Con.co
m. 
 

1/2310/46501 
 

60.000,00 € 
 

40.000,00 € 
 

20.000,00 € 
 

22.571,35 € 12.865,67 € 9.705,68 € -37.428,65 

Programa 
de foment 
Coop.int.res
pecte als 
drets 
humans 
ONL 
 

 
1/2310/48913 
 

 
140.000,00€ 

 

 
80.000,00 € 
 

 
60.000,00 € 
 

165.819,46€ 
 
94.517,11 € 
 

 
71.302,35 € 
 

 
25.819,46 



 

 

 
Prog. 
Foment 
Drets 
Humans 
Consorcis. 

1/2310/46704 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

 
23.730,27 € 
 

 
13.526,26 € 
 

 
10.204,01 € 
 

 
23.730,27 
 

TOTAL  

 
279.600,00€ 

 
159.600,00€ 

 
120.000,00€ 
 

 
279.600,00 

 
159.372,02€ 

 

 
120.227,98 € 

 

 
  0,00 

 

El total de subvencions valorades ascendeix a 279.600,00 €. Per tant, s’exhaureix la 

dotació de la convocatòria en aquest procediment.” 

Atès que es fa necessari redistribuir els crèdits de les aplicacions d’aquesta 
convocatòria i la tramitació corresponent s’ha de generar a través del programa del 
Gestor de Subvencions–Accede, a efectes de la comunicació a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), per a l’anualitat 2021 ha requerit deixar a crèdit 
0,00 € dues de les autoritzacions de crèdit aprovades per decret de Presidència, de 
data 3 de juliol de 2020, i tornar-les a generar amb l’augment de l’aplicació dotant-les 
amb els imports corresponents als crèdits redistribuïts a l’esmentada redistribució.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 27 d’agost de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
El contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 



 

 

El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Qualificadora 
esmentats anteriorment es fa necessari redistribuir el crèdit entre les aplicacions 
d’aquesta convocatòria i una esmena parcial d’addició a la convocatoria, sense 
efectes a tercers, per incorporar l’aplicació per tal de poder atendre les sol·licituds 
presentades per Consorcis d’Acció Social amb càrrec a l’aplicació adequada. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar l’addició de l’aplicació pressupostària i per 
aprovar la redistribució de crèdit entre aplicacions és el mateix que va aprovar 
l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, és a dir, la 
Presidència de Dipsalut. 
 

En data 1 de setembre de 2020, s’ha aprovat per decret de Presidència delegar al 
Consell Rector de Dipsalut, amb base a l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’aprovació de la redistribució de crèdit entres 
les aplicacions d’aquesta convocatòria i modificar el punt segon del decret de 
Presidència d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a les accions 
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió, per a l'any 2020-
2021, de data de 3 de juliol de 2020, per tal d’addicionar l’aplicació pressupostària 
“Prog.de Foment Drets Humans Consorcis”. 

D’acord, amb l’informe proposta de data 2 de setembre de 2020, emès per la tècnica 
de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i Relacions institucionals i la gerent de 
Dipsalut 

Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de 
Dipsalut és la presidenta de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració 
del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, atès el 
decret de data 1 de setembre de 2020, esmentat anteriorment, i atès que és l`òrgan 
competent per a la resolució del procediment, de conformitat amb les competències 
que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, el Consell Rector aprova, per 
unanimitat, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions 
del pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 
 
Per a l’any 2020: 



 

 

 
 
 

 Aplicació 
Crèdits 
autoritzats 
inicials 

Crèdits 
redistribuits 

Diferència 

Ajuts de foment 
municipal a 
ajuntaments 

 
1/3110/46200 

 
39.600,00 € 

38.462,98 € -1.137,02 

Prog.foment coop 
int.drets humans i 
pobresa 
extr.Con.com. 

1/2310/46501 40.000,00 € 12.865,67 € -27.134,33 € 

Programa de 
foment 
Coop.int.respecte 
als drets humans 
ONL 

 
1/2310/48913 

 

 
80.000,00 € 

 

 
94.517,11 € 

 

 
+14.517,11 € 

Prog. Foment 
Drets Humans 
Consorcis. 

1/2310/46704 0,00 € 
 

13.526,26 € 
 

 
+13.526,26 € 

 

TOTAL   159.600,00€ 159.372,02 € -227,98  € 

 
Per a l’any 2021: 
 

 Aplicació 
Crèdits  

autoritzats 
inicials 

Crèdits 
redistribuits 

Diferència 

Ajuts de foment 
municipal a 
ajuntaments 

1/3110/46200 40.000,00 € 
 

29.015,94 € 
 

-10.984,06 € 

Prog.foment coop 
int.drets humans i 
pobresa 
extr.Con.com. 

1/2310/46501 20.000,00 € 9.705,68 € -10.294,32 € 

Programa de foment 
Coop.int.respecte als 
drets humans ONL 

 
1/2310/48913 

 

 
60.000,00 € 

 

 
71.302,35 € 

 
+11.302,35 € 

Prog. Foment Drets 
Humans Consorcis. 

1/2310/46704 
 

0,00 € 
 

 
10.204,01 € 

 

 
+10.204,01€ 

 

TOTAL   120.000,00€ 120.227,98 € +227,98 € 

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

Aplicació 

pressupostària 
Reajust 2020 Reajust 2021 

1/3110/46200 -1.137,02 -10.984,06 



 

 

1/2310/46501 -27.134,33 € -10.294,32 

1/2310/48913 +14.517,11 € +11.302,35 

1/2310/46704 +13.526,26 €  +10.204,01 

 
Tercer.  Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de 
Girona 
 
Quart. Acceptar les puntuacions atorgades segons criteris de valoració del punt 7 de 
la convocatòria que consten a la Taula 1. 
 
Cinquè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida i inclusió social 
de joves en risc d’exclusió, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Sisè. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi 
indiquen. 
 
Setè. Disposar la despesa de dos-cents setanta-nou mil sis-cents euros (279.600,00 
€), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de Dipsalut, d’acord amb la 
distribució que es detalla a continuació i amb les imputacions detallades a l’Annex III: 
 

 Aplicació 

pressupostària 

 

Any 2020 

 

Any 2021 

Ajuts de foment 

municipal a ajuntaments 
1/3110/46200 38.462,98 € 29.015,94 € 

Prog.foment coop 

int.drets humans i 

pobresa extr.Com.com. 

1/2310/46501 12.865,67 € 9.705,68 € 

Programa de foment 

Coop.int.respecte als 

drets humans ON 

 

1/2310/48913 
 

 
94.517,11 € 

 

 
71.302,35 € 

 

Prog. Foment Drets 
Humans Consorcis. 

1/2310/46704 
 

13.526,26 € 
 

 
10.204,01 € 

 

TOTAL  159.372,02€ 120.227,98 € 

 
Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més 
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 
174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vuitè. Les entitats beneficiàries poden demanar una bestreta del 57% de la subvenció 
total atorgada, segons es disposa en el punt 8 de la convocatòria. 
 



 

 

Novè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació que consta al punt 12è de les Bases reguladores. 
 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim el dia 15 d’octubre de 2021. 
 
Desè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

https://www.seu.dipsalut.cat/


 

 

 
Annex I 
 

Núm. 
expedient 

Ajuntament/ 
Entitat 

 
CIF Objecte Base 

subvencionable Import final % Base 
subvencionable Conceptes no Subvencionables 

2020/1599 AJUNTAMENT DE 
FIGUERES P1707200J 

Servei d'acolliment residencial 
temporal per a joves migrants 

sense referents 
49.511,83 € 22.571,35 € 45,59% 

 

2020/1610 AJUNTAMENT DE 
GIRONA P1708500B 

Actuació per a la cobertura de 
necessitats d'emergència 

habitacional i subsistència per a 
joves emigrants sols 

40.000,00 € 21.865,99 € 54,66% 

 

2020/1625 AJUNTAMENT DE 
PALAFRUGELL P1712400I HABITATGES D'INCLUSIÓ PER 

A JOVES NO ACOMPANYATS 54.697,92 € 23.041,58 € 42,12% 

 
Adeqüació d’espais 

 

2020/1612 
CONSELL 

COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

P6700008C 

Creació d'un Servei d'habitatge 
temporal per a noies joves 

migrades soles majors de 18 
anys a les comarques gironines 

50.000,00 € 22.571,35 € 45,14% 

 

2020/1631 FUNDACIÓ 
PRIVADA RESILIS G17925215 Servei d’habitatges per a joves 

sense llar 41.363,27 € 20.925,52 € 50,59% 

 
Amortització i despeses finances 

 

2020/1630 

FUNDACIÓ 
SERVEI GIRONI 
DE PEDAGOGIA 

SOCIAL 

G17148693 Habitatge per a joves extutelats 
en risc d'exclusió Residencial 33331.37 € 22.571,35 € 67,72% 

 

2020/1629 FUNDACIÓ 
TRESC G17397969 AVANCEM 73.935,00 € 22.806,47 € 30,85%  

2020/1626 SUARA SERVEIS 
SCCL F17444225 Suport a l’habitatge per a joves 

migrants a la Garrotxa 44.640,18 € 21.395,75 € 47,93% 
Elaboració de pàgina web i 

manteniment 
 

2020/1639 
ASSOCIACIÓ 

SOCIAL PROJECT 
4.0 

G55361737 Projecte Mediació i Suport als 
Joves 15.900,00 € 13.778,78 € 86,67% 

 

2020/1614 
ASSOCIACIÓ 

SOCIOEDUCATIVA 
NOUSOL 

G17989781 Em Construeixo 19.660,00 € 17.310,00 € 88,05% 
 

2020/1609 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016 ESPAI JOVE, BAUT@ 31.083,00 € 16.534,54 € 53,19% 
 
 



 

 

2020/1598 
Consorci d'Acció 

Social de la 
Garrotxa 

P6700012E 

Accions de Sensibilització per a 
l’acollida i la inclusió social de 
joves en risc d’exclusió a la 

Comarca de la Garrotxa 

7.875,00 € 6.828,30 € 86,71% 

 

2020/1587 
Consorci de 

Benestar Social del 
Gironès - Salt 

Q1700548I JOVES MIGRATS SOLS 38.000,00 € 16.901,97 € 44,48% 
 

2020/1613 FUNDACIÓ 
PRIVADA GENTIS G17679267 

1ª OPORTUNITAT Espai de 
Formació Integral per a joves 

migrats sols 
54.772,19 € 16.350,82 € 29,85% 

 

2020/1600 

FUNDACIO 
PRIVADA OBRA 

SOCIAL 
COMUNITARIA 

BELLVITGE 
(OSCOBE) 

G17143108 Servei Prepara't 78.725,47 € 14.146,23 € 17,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annex II 

Núm. 
expedient Entitat CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

1596 FUNDACIÓ PRIVADA 
DRISSA 

G17588047 

La Foixarda, acompanyament, suport i 
mentoratge en primera persona a 
adolescents i joves amb trastorn 

mental 

40.000,00 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases especifiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1597 

ASSOCIACIO DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL CENTRE 
D'EQUINOTERAPIA 
LA MARGINERA DE 
LA BOSA 

G55338685 

 
 

Projecte d’Equinoteràpia amb Menors 
Sols no Acompanyats 

 
 

2.000,00 € 
No s'adequa al punt 1, l'objecte de les bases específiques 

reguladores de subvencions per l'acollida i la inclusió 
social de joves amb risc d'exclusió 

1615 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL PER A LA 
COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
AZAHARA 

G55316921 Programa de mentoría social en línia 
per a joves extutelats 26.820,00 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1617 
ASSOCIACIÓ 
RANURA G55300347 

Acompanyament terapèutic a joves 
que han migrat sols 9.410,69 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1618 FUNDACIÓ HEKA G55288468 

Servei de Suport Psicoafectiu del Pla 
de l’Estany per a la Promoció de 

l’Empodrament Juvenil 
 

32.466,15 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1627 
AJUNTAMENT DE 
CASTELL-PLATJA 
D'ARO 

P1705300J Programa d’acollida i acompanyament 
comunitari 28.718,19 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1628 
CONSELL ESPORTIU 
DEL PLA DE 
L'ESTANY 

G17243221 Barris 10 8.500,00 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

1632 FUNDACIÓ PRIVADA 
EVEHO G62670203 Pis d'emancipació per a joves en risc 

d'exclusió social 20.000,00 € No s'adequa el punt 3 de les bases específiques 
reguladores de subvencions per l'acollida i la inclusió 



 

 

social de joves amb risc d'exclusió 

1633 
ASSOCIACIÓ PER LA 
RECERCA I L'ACCIÓ 
SOCIAL 

G63375786 Mentoria Social per a joves en risc 11.915,74 € 

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la 
subvenció, de les bases específiques reguladores de 

subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb 
risc d'exclusió 

 

 

 

Annex III -Imputacions anuals dels imports atorgats 

 

 

 
Núm. 

expedient 
Ajuntament/Enti

tat CIF Objecte Base 
subvencionable Import final 

% Base 
subvenciona-

ble 

 
Import 
imputat 

2020 
 

Import 
imputat 

2021 

Conceptes no 
Subvencionables 

2020/1599 AJUNTAMENT 
DE FIGUERES P1707200J 

Servei d'acolliment 
residencial temporal per a 

joves migrants sense 
referents 

49.511,83 € 22.571,35 € 45,59% 12.865,67 € 9.705,68 € 

 

2020/1610 AJUNTAMENT 
DE GIRONA P1708500B 

Actuació per a la cobertura 
de necessitats 

d'emergència habitacional 
i subsistència per a joves 

emigrants sols 

40.000,00 € 21.865,99 € 54,66% 12.463,61 € 9.402,38 € 

 

2020/1625 
AJUNTAMENT 

DE 
PALAFRUGELL 

P1712400I 

HABITATGES 
D'INCLUSIÓ PER A 

JOVES NO 
ACOMPANYATS 

54.697,92 € 23.041,58 € 42,12% 13.133,70 € 9.907,88 € 

 
Adeqüació d’espais 

 

2020/1612 
CONSELL 

COMARCAL DE 
L'ALT EMPORDÀ 

P6700008C 

Creació d'un Servei 
d'habitatge temporal per a 

noies joves migrades 
soles majors de 18 anys a 

50.000,00 € 22.571,35 € 45,14% 12.865,67 € 9.705,68 € 

 



 

 

les comarques gironines 

2020/1631 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
RESILIS 

G17925215 Servei d’habitatges per a 
joves sense llar 41.363,27 € 20.925,52 € 50,59% 11.927,55€ 8.997,97 € 

 
Amortització i despeses 

finances 

 

2020/1630 

FUNDACIÓ 
SERVEI GIRONI 
DE PEDAGOGIA 

SOCIAL 

G17148693 
Habitatge per a joves 

extutelats en risc 
d'exclusió Residencial 

33331.37 € 22.571,35 € 67,72% 12.865,67 € 9.705,68 € 

 

2020/1629 FUNDACIÓ 
TRESC G17397969 AVANCEM 73.935,00 € 22.806,47 € 30,85% 12.999,69 € 9.806,78 €  

2020/1626 SUARA 
SERVEIS SCCL F17444225 

Suport a l’habitatge per a 
joves migrants a la 

Garrotxa 
44.640,18 € 21.395,75 € 47,93% 12.195,58 € 9.200,17 € 

Elaboració de pàgina 
web i manteniment 

 

2020/1639 
ASSOCIACIÓ 

SOCIAL 
PROJECT 4.0 

G55361737 Projecte Mediació i Suport 
als Joves 15.900,00 € 13.778,78 € 86,67% 7.853,90 € 5.924,88 € 

 

2020/1614 
ASSOCIACIÓ 

SOCIOEDUCATI
VA NOUSOL 

G17989781 Em Construeixo 19.660,00 € 17.310,00 € 88,05% 9.866,70 € 7.443,30 € 
 

2020/1609 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

R1700016 ESPAI JOVE, BAUT@ 31.083,00 € 16.534,54 € 53,19% 9.424,69 € 7.109,85 € 
 
 

2020/1598 
Consorci d'Acció 

Social de la 
Garrotxa 

P6700012E 

Accions de Sensibilització 
per a l’acollida i la inclusió 

social de joves en risc 
d’exclusió a la Comarca 

de la Garrotxa 

7.875,00 € 6.828,30 € 86,71% 3.892,14 € 2.936,16 € 

 

2020/1587 
Consorci de 

Benestar Social 
del Gironès - Salt 

Q1700548I JOVES MIGRATS SOLS 38.000,00 € 16.901,97 € 44,48% 9.634,12 € 7.267,85 € 
 

2020/1613 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
GENTIS 

G17679267 
1ª OPORTUNITAT Espai 

de Formació Integral per a 
joves migrats sols 

54.772,19 € 16.350,82 € 29,85% 9.319,97 € 7.030,85 € 
 

2020/1600 

FUNDACIO 
PRIVADA OBRA 

SOCIAL 
COMUNITARIA 

BELLVITGE 
(OSCOBE) 

G17143108 Servei Prepara't 78.725,47 € 14.146,23 € 17,97% 8.063,36 € 6.082,87 € 

 



 

 

8.  Expedient 2015/847 - Proposta al Consell Rector relativa a la resolució del 
procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Clau de 
Sòl de l’Alt l’Empordà pel finançament d’activitats de promoció de la salut i 
d’hàbits saludables 
 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que els 
reintegraments proposats en aquest punt i en el punt següent es deriven dels treballs 
de control financer que es fan anualment respecte de tota la activitat de Dipsalut i 
especialment respecte de les subvencions atorgades en anys anteriors. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig 
de 2015, va concedir a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà una subvenció per al 
finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació 
de Girona, per un import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.525,57 €) que representava un 46,15% de la base subvencionable fixada en tres mil 
tres-cents cinc euros amb seixanta-un cèntims (3.305,61 €). 
 
L’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà es comprometia al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació 
de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
El dia 24 de setembre de 2015 (RE 2015/4018), l’Associació Clau de Sòl de l’Alt 
l’Empordà, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, dins del termini 
establert. 
 
D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
El 30 de setembre de 2019, es va signar el decret d’incoació del procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà 
pel finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables. 
 
El 2 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 
posterior s’ha constatat que: 
 
“L’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català estableix que 
correspon a l’Assemblea l’aprovació dels comptes anuals de l’associació. L’article 313-
2, en relació als deures comptables, contempla que les associacions han de portar el 
llibre diari i el llibre d’inventari i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a 
presentar impost de societats, cas en el que únicament hauran de portar un llibre de 
caixa. 
 
La base 14.d) de les bases especifiques reguladores de la subvenció estableixen que 
és obligació del beneficiari “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 especifiques.” 
 
L’Associació disposa d’un registre cobraments i pagaments del seu compte bancari, el 
qual no està aprovat per l’Assemblea. Aquest fet suposa un incompliment de la base 
14 reguladora de la subvenció i de l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi 
civil català, pel que procedeix el reintegrament de l’import pagat de la subvenció.” 
 
Per aquests motius detectats al control financer de l’organisme, es tramita expedient 
de reintegrament. 
 
El 13 de novembre de 2019, es va notificar a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt 
l’Empordà l’acord aprovat pel Consell Rector de 17 d’octubre de 2019 en la sessió  
2019/11, d’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 
l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, pel finançament d’activitats de promoció de 
la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, per import de mil cinc-cents 
vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims (1.525,57 €), amb la inclusió dels 
interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva. 
 
En data 28 de novembre de 2019, amb registre d’entrada (2019/5713),  l’Associació 
Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, presenta al·legacions contra l’acord d’inici de 
procediment de reintegrament de la subvenció on exposen que l’Associació va 
justificar correctament la subvenció acreditant-ne el pagament i tota la documentació 
requerida durant el tràmit d’auditoria i on exposa a més que l’entitat porta un registre 
de pagaments i cobraments i que l’any 2015 tot i que no s’havia aprovat per 
l’Assemblea, en les reunions de la Junta es revisaven els cobraments i els pagaments 
de despeses. Així en l’escrit manifesta bona fe en les seves actuacions, per la qual 
cosa demanen la revisió de l’expedient. 
 
Pel que fa a aquest escrit d’al·legacions, l’entitat beneficiària no acredita que el seu 
registre de pagaments i cobraments hagi estat aprovat per l’Assemblea de l’entitat, la 
qual cosa suposa un incompliment de la base 14.d de la subvenció en relació amb 
l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català, tal i com posa de relleu 
l’informe de control financer d’aquesta subvenció. 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix aprovar el reintegrament de la 
subvenció per import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.525,57 €). 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta Llei procedirà el 
reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com 
l’exigència de l’interès de demora corresponent. 
 



 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Vist informe proposta de 9 de setembre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del 
procediment de reintegrament, iniciat, el 17 d’octubre de 2019, de la subvenció 
concedida a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, pel finançament d’activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació Clau de Sòl de l’Alt 
l’Empordà, amb CIF G55056014, el 28 de novembre de 2019, amb registre d’entrada 
(2019/5713), contra l’acord d’inici del procediment de reintegrament de la subvenció 
que se li va concedir pel finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits 
saludables a la demarcació de Girona, atès que s’ha produït un incompliment de la 
base 14 reguladora de la subvenció i de l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del Llibre III 
del Codi civil català, d’acord amb el contingut de l’informe de control financer al que va 
estar subjecte aquesta subvenció. 
 
Segon. Resoldre el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 
l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, amb CIF G55056014, pel finançament 
d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, per 
import de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set cèntims (1.525,57 €), amb 
la inclusió dels interessos de demora que es meritin. 
 
Tercer. Requerir a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, amb CIF G55056014, el 
reintegrament de la subvenció, de mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-set 
cèntims (1.525,57 €), més els interessos de demora, calculats des de la data de 
pagament de la subvenció (07/12/2015) fins a la data d’aprovació del reintegrament 
(15/09/2020 ), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada               1.525,57  

(b) Despesa a justificar 3.305,61€ 



 

 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable               46,15 % 

   

(d) Despesa justificada 3.305,61€ 

(e) Despesa subvencionable 0,00  

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 0,00  

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 1.525,57 €  

Interessos de 
demora  273,90 € 

Total a 
reintegrar  1.799,47 € 

 
Quart. L’import de mil set-cents noranta-nou euros amb quaranta-set cèntims             
(1.799,47 €) s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat 
Caixabank, SA, en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, 
dins els terminis següents, en el cas que encara no s’hagués realtizat: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels 
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a 
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general 
pressupostària. 
 
Cinquè Notificar aquest acord a l’Associació Clau de Sòl de l’Alt l’Empordà, fent 
advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via 
administrativa (art. 42.5 de la LGS). 
 
Sisè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
 
9. Expedient 2014/1833 - Proposta al Consell Rector relativa a la resolució del 
procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al Consorci de 
Mediambient i Salut Pública de la Garrotxa 
 



 

 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/7, que va tenir lloc el 
14 d’octubre de 2014, va concedir al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa, suport econòmic per el finançament del projecte “Sistema de gestió de la 
Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en situacions de risc per a la població", 
d’acord amb el detall següent: 
 

Expedient   NIF 

2014/1833 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa 

P1700042C 

Objecte 

Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en situacions de risc per a la 
població 

Subvenció   

Base subvencionable 
despeses corrents 

Import concedit 
% subvencionat 

 
Data límit de 
justificació 60.000,00 € 60.000,00 € 

Base subvencionable 
despeses inversió 

Import concedit 100% 15/11/2015 

10.000,00 € 10.000,00 € 

Total subvenció 

Base 
subvencionable  

Import concedit % subvencionat Data límit de justificació 

70,000,00 € 70,000,00 € 100% 15/11/2015 

 
El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, es comprometia al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a la correcte justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 
 
En data 11 de novembre de 2015 l’entitat va presentar el compte justificatiu per un 
import de seixanta-nou mil cent setanta euros amb sis cèntims (69.170,06 €) del quals 
seixanta mil dos-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (60.286,91 €)  
corresponien a despesa corrent i un total de vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb 
quinze cèntims (8.883,15 € ) a despesa d’inversió.  
 
Atès que l’import acreditat com a inversió era inferior a la despesa total a justificar     
de deu mil euros (10.000,00 €), en data 30 de desembre de 2015 el president de 
Dipsalut d’acord amb el que estableix l’apartat quart de l’acord de concessió, va 
aprovar la modificació de la subvenció i minorar l’import de setanta mil euros 
(70.000,00 €) a seixanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb quinze cèntims 
(68.883,15 €). 
 



 

 

D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 
informar favorablement de la justificació.  
 
El 30 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 

d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 

posterior s’ha constatat que: 

 

 “La despesa subvencionable corresponent al sou de la treballadora IMG s’ha calculat 
sobre la base del sou previst i no del sou percebut. Aquest fet suposa que la despesa 
justificada està sobrevalorada en 3.911,62 euros, d’acord amb el càlcul que es mostra 
a continuació: 
 

  Retribucions       

Any 
s/Compte 

Justificatiu 
s/Control 
financer 

Diferència 
% Imputació 
al projecte 

Subvenció a 
reintegrar 

2014 23.994,46 14.648,08 9.346,38 20,45 % 1.911,76 

2015 23.994,46 14.172,91 9.821,55 20,36 % 1.999,86 

     Total 3.911,62 

 

La clàusula quarta del conveni que regula la subvenció estableix que aquesta es 
reduirà proporcionalment, en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, 
la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com subvencionable. En conseqüència, 
procedeix fixar l’import definitiu de la subvenció en 65.258,44 euros: 
 

  Corrent  Inversió   Total  

Total pressupost justificat 60.286,91 8.883,15  69.170,06  

Despesa no subvencionable -3,911,62 0,00  -3,911,62 

Total subvenció definitiva 56.375,29 8.883,15  65.258,44  

 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per import de tres mil sis-cents vint-i-quatre 
euros amb setanta-un cèntim (3.624,71 €), atès que s’han imputat un excés de tres mil 
nou-cents onze euros amb seixanta-dos cèntims 3.911,62 euros en la justificació de 
les despeses corrents. 
 
Atès que si excloem de les despeses justificades l’import de tres mil nou-cents onze 
euros amb seixanta-dos cèntims (3.911,62 €) resulta un import total justificat i que es 
considera subvencionable de seixanta-cinc mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb 
quaranta-quatre cèntims (65.258,44 €) que atès que el percentatge subvencionable és 
del 100% és l’import definitiu de la subvenció. 
 
En data 22 de desembre de 2014, es va realitzar el pagament de trenta-cinc mil euros 
(35.000,00€), en concepte de bestreta i el 10 de febrer de 2016, es va realitzar el 
pagament de la quantitat restant de trenta-tres mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb 
quinze cèntims ( 33.883,15 €). 



 

 

 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que es desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
 
Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
En data 11 de novembre de 2019, amb registre de sortida 2019/2557, es va notificar al 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, l’acord aprovat pel Consell 
Rector, de 5 de novembre de 2019, en la sessió ordinària 2019/12, d’inici del 
procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, amb CIF P1700042C, pel finançament del 
projecte Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en situacions 
de risc per a la població, per un import de tres mil sis-cents vint-i-quatre euros amb 
setanta-un cèntims (3.624,71 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es 
meritin en practicar-se la liquidació definitiva. 
 
Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que el Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa no ha presentat cap al·legació a l’expedient de 
reintegrament. 
 



 

 

Vist informe proposta de 9 de setembre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del 
procediment de reintegrament, iniciat, el 5 de novembre de 2019, de la subvenció 
concedida al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, pel finançament 
del projecte Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta ràpida en 
situacions de risc per a la població. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 

 

Primer. Resoldre el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida al 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, amb CIF P1700042C, pel 
finançament del projecte Sistema de gestió de la Salut Pública que permeti l’alerta 
ràpida en situacions de risc per a la població, per un import de tres mil sis-cents vint-i-
quatre euros amb setanta-un cèntims (3.624,71 €), amb la inclusió dels interessos de 
demora que es meritin. 
 
Segon. Requerir al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, amb CIF 
P1700042C,el reintegrament de la subvenció, per un import de tres mil sis-cents vint-i-
quatre euros amb setanta-un cèntims (3.624,71 €), més els interessos de demora, 
calculats des de la data de pagament de la subvenció (10/02/2016) fins a la data 
d’aprovació del reintegrament (15/09/2020), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada          68.883,15 €               

(b) Despesa a justificar 70.000,00 € 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 100 % 

   

(d) Despesa justificada 69.170,06 € 

(e) Despesa subvencionable 65.258,44 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 65.258,44 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 3.624,71 €  

Interessos de 
demora  625,05 € 

Total a 
reintegrar  4.249,76€ 

 
 



 

 

Tercer. L’import de quatre mil dos-cents quaranta-nou euros amb setanta-sis cèntims 
(4.249,76 €) s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat 
Caixabank, SA, en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, 
dins els terminis següents, en el cas que encara no s’hagués realtizat: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels 
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a 
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general 
pressupostària. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa fent advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix 
la via administrativa (art. 42.5 de la LGS). 
 
Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
 
10. Expedient 2020/527/X020202- Proposta relativa al recurs de reposició 
presentat per l’Ajuntament de Brunyola sobre la resolució de la convocatòria de 
subvencions per a finançar les despeses de projectes en matèria de condicions i 
estils de vida per a ajuntaments, convocatòria 2020 
    

La presidenta explica als assistents que aquesta proposta s’origina com a resultat d’un 
error en la valoració de la sol·licitud de subvenció presentada per l’Ajuntament: la 
sol·licitud d’esmena presentada per l’Ajuntament amb posterioritat a la sol·licitud inicial 
manifestava la voluntat del consistori d’anul·lar aquesta sol·licitud inicial. No obstant 
això, aquesta primera sol·licitud no es va considerar anul·lada i el pressupost que s’hi 
adjuntava va ser utilitzat erròniament en la tramitació de la subvenció.  
 
La gerent comenta que la proposta consisteix a acceptar, d’una banda, el recurs de 
reposició de l’Ajuntament i, d’altra banda, atès que la convocatòria ja està resolta i els 
crèdits assignats ja s’han repartit, després d’haver valorat el cas amb la Secretaria i la 
Intervenció, es proposa concedir-li una subvenció exclosa de concurrència pública per 
l’import que li haguès correspost en cas d’haver-se tramitat correctament la sol·licitud 
d’esmena, per tal d’esmenar l’error administratiu sense haver de perjudicar la resta de 
beneficiaris de la línia de subvencions. 
 

Finalitzen les intervencions. 
 



 

 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/03, de 12 de març 
de 2019, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i per a organitzacions no lucratives i 
d’intervencions terapèutiques per a ONL a la demarcació de Girona, les quals es van 
publicar en el BOP de Girona, número 56, de 20 de març de 2019. 
 
En data 12 de març de 2019, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar la convocatòria 
de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i 
d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019, amb plena submissió a les 
bases esmentades, i van ser publicades en el BOP de Girona, núm. 83, de 30 d’abril 
de 2019. 
 
La dotació pressupostària màxima fixada en la convocatòria per a ajuntaments és de 
cinc-cents quaranta mil euros (540.000,00 €), amb càrrec a la següent aplicació del 
pressupost de Dipsalut per l’any 2020: 

 
 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa econòmic promoció de la 
salut i qualitat de vida per a ajuntaments 

4/3110/46204 540.000,00 € 

 
El termini de presentació de sol·licituds va començar el l’1 de maig i va finalitzar el 14 
de maig de 2019.  
 
La convocatòria va preveure en el seu punt setè que l’import de la subvenció que es 
concedís seria d’un màxim percentual que es detallava en el punt citat en funció de la 
població del municipi, el tipus de projecte i el pressupost de l’activitat. 
 
S’hi van presentar 114 sol·licituds, 113 de les quals es van concedir. 
 
En data 16 de juliol de 2020 el Consell Rector de Dipsalut va resoldre la convocatòria 
amb una subvenció a l’Ajuntament de Brunyola segons el següent detall: 
 

Exp. Ajuntament NIF Projecte 
Base 

subvencionab

le corregida 
Subvenció 

% atorgat s/ 
base 

subvencion

able 

2020/527 Brunyola P1703100F 

Taller de memòria i 
servei 

acompanyament 
3.000,00 € 2.681,93 € 89,40% 

 
La resolució es va publicar en el tauler d’anuncis de Dipsalut (e-tauler) el dia 28 de 
juliol de 2020. 
 
Amb data 6 d’agost de 2020 (RE 20/2739) l’Ajuntament de Brunyola va presentar un 
recurs de reposició en el sentit que el pressupost que havia servit de base per al càlcul 
de la subvenció a concedir era erroni, atès que no reflectia la informació presentada 
per l’Ajuntament en la darrera esmena, de data 5 de maig de 2020, en el qual aportava 
un pressupost de despeses de 14.300,00 € en comptes dels 3.000,00 € inicials. 



 

 

 
En data 3 de setembre de 2020 la cap de servei de Promoció de la Salut, Benestar i 
Serveis a les Persones emet un informe sobre la interposició d’aquest recurs d’acord 
amb el qual exposa que, un cop revisada la documentació que al·lega l’Ajuntament de 
Brunyola, es constata que, efectivament, la documentació última que van presentar 
dins del termini de sol·licitud, conté un pressupost d’una quantia superior al que es va 
tenir en compte en el moment de valorar la sol·licitud i per tant cal reconsiderar l’import 
de la subvenció i fer-ne el càlcul segons els criteris de la convocatòria. Per aquest 
motiu proposa que s’accepti el recurs presentat per l’Ajuntament de Brunyola, i, en 
conseqüència es valori la seva sol·licitud segons la documentació aportada, segons 
aquests termes: 
 
En la resolució de concessió, en la Taula I, es va resoldre de la següent manera: 
 

Expedient 
núm. 

Ajuntament Projecte Sub. màxima 

2020/527 Brunyola 
Taller de memòria i 

servei acompanyament 
2.700,00 € 

 
I a l’Annex I: 
 

Núm. 
Expedien
t 

Ajuntament NIF Projecte 
Base 

subvencionabl
e corregida 

Subvenció 

%atorgat 
sobre base 
subvencion

able 

Conceptes no 
subvencionabl

es 

2020/527 Brunyola P1703100F 

Taller de 
memòria i servei 
acompanyament 

3.000,00 € 2.681,93 € 89,40%  

 
Quan s’hauria d’haver resolt: 
 

Expedient 
núm. 

Ajuntament Projecte 
Tipologia 
projecte 

Sub. màxima 

2020/527 Brunyola 
Taller de memòria i 

servei acompanyament 
A 12.500,00 € 

 
I a l’Annex I: 
 

Núm. 
Expedient 

Ajuntament NIF Projecte 
Base 
subvencionabl
e corregida 

Subvenció 

%atorgat 
sobre base 
subvencion
able 

Conceptes 
no 
subvencion
ables 

2020/527 Brunyola P1703100F 
Taller de memòria 
i servei 

acompanyament 
14.300,00 € 12.196,49 € 85,29%  

 



 

 

Per tant, procedeix atorgar a l’Ajuntament de Brunyola una subvenció de dotze mil cent 
noranta-sis euros amb quaranta-nou cèntims (12.196,49 €) en comptes dels dos mil 
sis-cents vuitanta-un euros amb noranta-tres cèntims (2.681,93 €) atorgats per l’acord 
del Consell Rector de 16 de juliol de 2020. 
 
Vist l’informe proposta emès per la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, de data 4 de setembre de 2020 en el que s’exposen els següents 
fonaments de dret: 
 
“D’una banda, l’article 58 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 disposa 
que, excepcionalment, la convocatòria d’una subvenció pot fixar, a més de la quantia 
total màxima dins els crèdits disponibles, una quantitat addicional l’aplicació de la qual 
no requerirà d’una nova convocatòria. Tanmateix,  la fixació i utilització d’aquesta 
quantitat addicional estarà sotmesa, entre d’altres, a la regla de que la  convocatòria 
haurà de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia addicional queda 
condicionada  a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les 
circumstàncies assenyalades en dit article i, en el seu cas, prèvia aprovació de la 
modificació pressupostària que procedeixi, en un moment anterior a la resolució de la 
concessió de la subvenció. 
 
En el cas de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2020,  
no es va preveure aquesta quantitat addicional i tampoc, per tant, es va fer constar 
expressament que l’efectivitat de la quantia addicional quedava condicionada a la 
declaració de disponibilitat del crèdit. Així mateix, el crèdit previst en l’aplicació 
pressupostària d’aquesta subvenció es va esgotar en la concessió de les subvencions 
als corresponents beneficiaris. 
 
Tampoc és possible l’adopció d’un nou acord redistribuint de nou el crèdit  
pressupostari de la subvenció entre tots els beneficiaris incloent l’Ajuntament de 
Brunyola atès que l’acord del Consell Rector de 16 de juliol de 2020 concedint aquesta 
subvenció a tots els interessats va ser un acte administratiu favorable el qual no pot 
ser ara revocat. 
 
D’altra banda, l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions disposa que podran concedir-se de forma directe subvencions, de 
manera excepcional, en les quals s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari o d’altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública.” 
 
Vist que segons l’informe tècnic de data 3 de setembre de 2020, emès per la cap de 
l’Area de Promoció de la Salut, Benestar i Serveis a les Persones , en que es proposa 
l’estimació del recurs, el projecte “Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la 
dependència i la discapacitat” de l’Ajuntament de Brunyola es considera d’interès 
públic i social. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 



 

 

 
ACORD: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Brunyola (CIF. 
P1703100F) en relació a l’acord del Consell Rector de data 16 de juliol de 2020 pel 
qual se li va atorgar una subvenció de dos mil sis-cents vuitanta-un euros amb 
noranta-tres cèntim 2.681,93 € en el marc de la convocatòria de subvencions en 
matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i d’intervencions 
terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019. 
 
Segon. Proposar a la Presidència la incoació d’un expedient per l’atorgament d’una 
subvenció directa a l’Ajuntament de Brunyola per interès general, atès el  projecte 
“Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la dependència i la discapacitat”, 
adreçat a la gent gran, per un import de dotze mil cent noranta-sis euros amb 
quaranta-nou cèntims 12.196,49 €. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Brunyola. 
 

 

11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No se’n proposa cap. 
 
12. Torn obert de paraules 
 
No hi ha cap altra intervenció. 
 

  
La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
La presidenta p.d.  La secretària 
Maria Puig i Ferrer     Mireia Acosta i Piqué 


