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Secretaria 
Exp. 2020/1754/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 6 d’octubre de 2020 
 
 
Núm. sessió: 2020/09 
Caràcter: Ordinària 
Data: 6 d’octubre de 2020 
Horari: De les 12:05 a les 12:40 hores 
Modalitat: Videoconferència 
 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
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 
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 assisteixen, convidats per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització, i el senyor F. Xavier del Acebo i 
Peña, cap del Servei de Salut Ambiental. 
 
Excusen la seva absència els vocals senyor Josep Maria Bagot i Belfort i senyor Albert 
Piñeira i Brosel.  
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Ordre del dia 
 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/08, 
del dia 15 de setembre de 2020, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2020/1734/A050200 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació 
de Girona de la modificació de les Ordenances Fiscals de Dipsalut 
 

5. Expedient 2020/1375/G090500 – Proposta de modificació de les 
condicions de gaudiment dels dies de lliure disposició 
 

6. Expedient 2019/2889/X020203 – Proposta de concessió d’una subvenció 
directa per interès públic al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis 
Socials “La Sopa” per a les despeses d’inversió per obres de modificació 
de les instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 plantes del centre 
 

7. Expedient 2020/1680/X020303 – Proposta de concessió d’una subvenció 
directa per interès públic a la Fundació Privada Astres per a les despeses 
d’inversió del projecte de construcció i adequació del centre d’atenció 
sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Maikel 
 

8.  Expedient 2014/2112/X020202 – Proposta de resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida l’Associació 
Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS) 
 

9.  Expedient 2016/1070/X020203 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Mancomunitat 
intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de 
Roses i del Baix Ter 
 

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

11. 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 2020/08, del 

dia 15 de setembre de 2020, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/08, 
ordinària, del dia 15 de setembre de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les 
persones convocades. 

 
 

2. Informacions de Govern 
 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica els assistents que de cara al 
darrer trimestre de l’any s’està treballant en el Catàleg de Serveis de 2021, i que en la 
reunió del Consell Rector de novembre es proposara l’aprovació tant de la planificació 
de l’execució dels programes d’aquest Catàleg com el Pla Estratègic de Subvencions 
de l’Organisme. 
 
Pel que fa a reunions institucionals, explica que el Govern de Dipsalut es va reunir la 
setmana anterior amb l’Associació Dret a Morir Dignament, i que es va decidir 
promoure des de Dipsalut que el Ple de la Diputació de Girona aprovi un conveni amb 
aquesta entitat. 
 
La presidenta pren la paraula per a explicar que aquest conveni es deriva d’una moció 
que es va proposar a la Comissió Informativa d’Acció Social de la Diputació i que té 
com a objectiu concretar les accions que es podrien desplegar el territori relatives a les 
dues línies de treball proposades: d’una banda, difusió i promoció del document de 
voluntats anticipades i, de l’altra, formació respecte d’aquest dret per a personal tècnic 
i càrrecs polítics. 
 
En l’esborrany sobre el qual s’està treballant es planteja incorporar aquesta formació al 
Programa de Formació de què disposa Dipsalut i també col·laborar perquè la difusió 
que ja fa l’associació pugui arribar a tot el territori de la demarcació. 
 
Finalment, la presidenta recorda que es tracta d’un assumpte que va quedar pendent 
abans de l’alerta sanitària i que es reprèn ara, de cara a l’any 2021, aprofitant que 
s’estan revisant el pressupost, els serveis... 
 
Seguidament, cedeix de nou la paraula a la gerent, qui comenta que s’està col·laborant 
en el disseny del Pla de mandat del grup institucional, per una banda, facilitant la 
informació corresponent als objectius estratègics de l’Organisme, i per l’altra banda 
alineant aquest pla amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
En aquest sentit, la gerent explica que s’està treballant per alinear també el pressupost 
de Dipsalut a aquests ODS i que si, tècnicament és possible fer-ho, es presentarà una 
proposta al Consell Rector properament. 
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Per acabar, la gerent anuncia que, tot i les dificultats tècniques que està suposant la 
seva posada en marxa i la identificació de les dades que han de ser un recurs fiable 
per a les polítiques municipals, l’Observatori Social i de Salut de l’Organisme 
presentarà pròximament en un congrés d’epidemiologia un estudi de dades relatives a 
la Covid, que ja va presentar en el seu moment al Consell Rector en una reunió 
anterior. 
 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 
La vocal senyora Sílvia Paneque comenta que ha observat que hi ha molts Decrets de 
revocació de subvencions i pregunta si aquesta circumstància es deriva de l’alerta 
sanitària per la Covid, per activitats no portades i terme i demés. 
 
La presidenta cedeix la paraula al senyor David Álvarez, qui explica que en general 
aquestes revocacions no es deriven directament de l’alerta sanitària, sinó que de fet 
moltes d’elles corresponen a romanents de l’exercici anterior i que es tracta d’una 
circumstància habitual que quan s’acosta el tancament anual es facin aquestes 
operacions de minoració i revocació que alliberen el crèdit retingut en relació amb 
projectes anteriors que finalment no s’han portat a terme bé en la seva totalitat o bé en 
part. 
 
En aquest sentit, el senyor Álvarez destaca que es gestiona un alt volum de 
subvencions en cada exercici i que el nombre de minoracions i de revocacions, tot i 
semblar molt alt, perquè es tramiten juntes i, per tant, se’n dóna compta als membres 
del Consell Rector de tots alhora, representa un percentatge petit, tant pel que fa a 
quantitat com pel que fa a imports, respecte del total d’ajuts atorgats. 
 
Seguidament, la vocal senyora Laia Pèlach pregunta sobre el Decret número 423, pel 
qual es revoca la subvenció a l’Associació Cultural Art-Crea per a accions destinades a 
l’acollida i inclusió social d’infants i joves que han emigrat sols (MENAS), i consulta 
concretament si es tracta d’una revocació de la subvenció per al projecte que estan 
portant en marxa actualment. 
 
La presidenta respon que es tracta d’una revocació del projecte presentat l’any 
anterior, que finalment no es va portar a terme i, per tant, no es va poder justificar, però 
que s’ha tornat a sol·licitar i concedir enguany. 
 
La gerent recorda als membres del Consell Rector que, pel que fa a les relacions de 
Decrets presentades, si necessiten més informació, el text complet de la resolució o 
accés a la resta de documents de l’expedient administratiu poden sol·licitar-ho bé quan 
es produeix la convocatòria de la reunió, bé durant el desenvolupament de la sessió o, 
fins i tot, un cop finalitzada. 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

420 01/09/2020 Subvencions 2019_1151 
Decret de revocació de la subvenció a l’Associació Gironina de Sords per a la realització 
de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut social (SEC) 

421 01/09/2020 Subvencions 2019_1650 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al 
finançament de les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 

422 01/09/2020 Subvencions 2019_1669 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Ferriol per al finançament de 
les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 

423 01/09/2020 Subvencions 2019_2290 
Decret de revocació de la subvenció a l’Associació Cultural Art-Crea per a accions 
destinades a l’acollida i inclusió social d’infants i joves que han emigrat sols (MENAS) 

424 01/09/2020 Subvencions 2019_2367 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament del 
servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 

425 01/09/2020 Subvencions 2019_2408 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Bescanó per al finançament del 
servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 

426 01/09/2020 Subvencions 2019_2433 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès per al 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal (Pt15) 

427 01/09/2020 Subvencions 2019_2440 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal (Pt15) 

428 01/09/2020 Subvencions 2020_1074 
Decret de modificació de la convocatòria de subvencions per a accions destinades a 
l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió i delegació al Consell Rector de 
l’aprovació de la redistribució del crèdit 

429 01/09/2020 Subvencions 2020_1076 
Decret d’aprovació de la delegació al Consell Rector de l’aprovació de la redistribució de 
crèdit de la convocatòria de subvencions extraordinària de Benestar i Comunitat - Covid-19 

430 01/09/2020 Subvencions 2020_2019 
Decret de revocació de la subvenció al Servei de Suport al Dol de Girona en matèria 
d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI) 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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431 02/09/2020 Subvencions 2019_0954 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Ventalló per a despeses d’inversió 
en els consultoris locals (SACI) 

432 02/09/2020 Subvencions 2019_1923 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Pontós per a finançar despeses 
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals 

433 02/09/2020 Contractació 2020_0082 
Decret d’alliberament de crèdit del contracte menor de serveis adjudicat a Estefania Pérez 
Toledo per a sessions sobre criança positiva per a pares i mares 

434 03/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_0142 

Decret d’ampliació del termini per a la interposició de recurs d’alçada contra els resultats 
finals del procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics/tècniques de salut 
pública i benestar (Especialitat en Salut Ambiental) 

435 03/09/2020 Contractació 2020_0776 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de gestió integral 
dels perfils de Dipsalut a les xarxes socials 

436 04/09/2020 Contractació 2019_2969 
Decret d’alliberament de crèdit del contracte menor de serveis adjudicat a Quirón 
Prevención SLU per a prevenció de riscos en especialitats tècniques (Seguretat en el 
treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada) i medicina del treball 

437 04/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1688 

Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0036 a la senyora Gemma Feliu Turon i 
d’autorització i disposició de la despesa corresponent 

438 09/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1692 

Decret de nomenament del senyor Miquel Obrador com a funcionari de carrera de Dipsalut 
i d’adscripció provisional al lloc de treball de coordinador tècnic de sistemes d’informació 
del Servei d’Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació 

439 09/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1693 

Decret de nomenament del senyor David Soms Borrell com a funcionari de carrera de 
Dipsalut i d’adscripció al lloc de treball de tècnic en sistemes d’informació 

440 09/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1707 

Decret de nomenament del senyor Xavier Sarsanedas com a funcionari interí per plaça 
vacant com a tècnic informàtic adscrit al Servei d’Informació per a la Gestió, la Qualitat i la 
Innovació 

441 14/09/2020 Subvencions 2019_2804 
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrencia pública a l’Ajuntament d'Olot 
prevista nominativament al pressupost relativa a l’aprovació de l’addenda 2019 al conveni 
de col.laboració amb Dipsalut per a l’execució el Pla Anual d’Actuacions 
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442 14/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1116 

Decret d’establiment de jornada especial de treball del personal al servei de Dipsalut en 35 
hores en còmput setmanal de dilluns a divendres fins al 23 d’octubre de 2020 

443 14/09/2020 Subvencions 2020_1637 
Decret de concessió a SUMAR - Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL d’un ajut 
en espècie per concessió directa per interès públic de testos anticossos pel COVID-19 

444 16/09/2020 Subvencions 2019_2046 
Decret de concessió de la bestreta de les subvencions concedides a l’Ajuntament de 
Girona per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat 2019-2020 

445 16/09/2020 Contractació 2019_3482 
Decret d’alliberament de crèdit del contracte menor de serveis adjudicat a Maria Helena 
Tolosa i Costa de sessions sobre criança positiva per a pares i mares 

446 16/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 2020_0095 
Decret modificació del punt primer, apartat 5, del Decret d’aprovació del calendari laboral 
de 2020 de data 10 de març 

447 16/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 2020_0142 
Decret d’aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris del senyor David Díaz 
durant els mesos de juliol i agost de 2020 

448 16/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 2020_1691 
Decret de nomenament de la senyora Astrid Desset Desset com a funcionària de carrera 
de Dipsalut i adscripció al lloc de treball de tècnica en sistemes d’informació 

449 18/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 2020_1695 
Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la 
senyora Maria Juanola Casadevall, funcionària de carrera que presta serveis com a 
auxiliar administrativa 

450 22/09/2020 Subvencions 2019_0778 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Vilamacolum per a despeses 
d’inversió en els consultoris locals (SACI) 

451 22/09/2020 Subvencions 2019_2023 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Calonge en matèria de condicions i 
estils de vida a ajuntaments (Pm07) 

452 22/09/2020 Subvencions 2019_2083 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Quart en matèria de condicions i 
estils de vida a ajuntaments (Pm07) 
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453 22/09/2020 Subvencions 2019_2665 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per a 
actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut (SIGMA 2019) 

454 23/09/2020 Subvencions 2019_2161 
Decret de concessió de la bestreta de la subvenció concedida al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat 2019-2020 

455 25/09/2020 Subvencions 2020_1653 
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a 
col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l’acció social de la demarcació de Girona 
per a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats 

456 28/09/2020 Contractació 2020_0301 

Decret d’adjudicació al Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU dels 
serveis necessaris per al desenvolupament dels programes Pt06 de suport a la gestió de la 
salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal i Pt07 de suport a 
la gestió de la salubritat de les platges 

457 28/09/2020 
Gestió 

administrativa i RH 
2020_1736 

Proposta de modificació de condicions contractuals de la treballadora Laura Lázaro 
Lasheras per a l’establiment d’una jornada laboral parcial de 25 hores setmanals de dilluns 
a divendres 
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4. Expedient 2020/1734/A050200 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de la modificació de les Ordenances fiscals de Dipsalut 

 
La gerent pren la paraula per a explicar als assistents la modificació proposada: no tots 
els serveis del Catàleg de Serveis tenen associada una taxa, només les de salut 
ambiental; per política de l’Organisme es volia fomentar que els ajuntaments 
incorporessin progressivament els programes de promoció de la salut i, per tant, no es 
va considerar oportú que calgués una taxa per a accedir-hi; en canvi, respecte de les 
competències municipals en matèria de protecció de la salut, que són obligatòries per 
llei, es va considerar adequat associar-hi taxes, amb uns costos molt reduïts per als 
consistoris, però que feien visible clarament la responsabilitat municipal en aquest 
àmbit, reflectint-los en els seus pressupostos anuals.  
 
En aquests moments, els programes del Catàleg de Serveis que tenen associada una 
taxa per als municipis són quatre: els dos de suport a control de riscos (alt i baix) de 
legionel·losi, el de suport a la gestió municipal d’abastaments d’aigües de consum 
humà i el de suport a la gestió de riscos en sorreres infantils. Es proposa actualitzar les 
taxes relatives a aquests quatre programes, recollides en les tres Ordenances fiscals 
de l’Organisme, les xifres concretes de les quals estan en el text de la proposta 
corresponent i que s’expliquen detalladament als assistents. 
 
El senyor Xavier del Acebo comenta que les variacions en les taxes tenen el seu 
orígen en els costos derivats de les contractacions externes que porta a terme Dipsalut 
per al desenvolupament dels serveis. Per tant, si com a resultes de les diferents 
adjudicacions el cost s’incrementa, el percentatge que assumeixen els ajuntaments (la 
taxa) també ho fan, i a l’inrevés. A més, el senyor del Acebo comenta que hi ha hagut 
en els darrers anys una sèrie de modificacions normatives que fan que els costos de 
gestió d’alguns dels serveis (els de suport a la gestió d’abastament d’aigües de 
consum humà, per exemple) s’incrementin (independentment de l’oferta presentada 
pels licitadors), perquè les normes obliguen a un increment del nombre d’actuacions 
de control i, a més, a incorporar també controls de radiactivitat; per tant, s’incrementa 
el cost dels contractes perquè hi ha més accions que s’han de portar a terme. 
 
Finalment, tant la gerent com el senyor del Acebo destaquen que les taxes, com s’ha 
dit, es calculen d’acord amb un percentatge sobre el total del cost de cadascun dels 
contractes de gestió dels programes, perquè que aquest percentatge no és el mateix 
per a tots els ajuntaments, sinó que es modula en funció del total de població de 
cadascun dels municipis. 
 
La presidenta dóna per finalitzada l’explicació de la proposta i cedeix la paraula als 
membres del Consell Rector que vulguin intervenir. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach manifesta la voluntat del seu grup polític d’abstenir-se en 
la votació. 
 
La vocal senyora Sílvia Paneque manifesta la voluntat del seu grup polític de votar 
favorablement la proposta. 
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La vocal senyora Gisela Saladich manifesta la voluntat del seu grup polític de votar 
també favorablement la proposta. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2009/2, de 7 de maig de 2009, va 
acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació de les seves Ordenances 
Fiscals reguladores de taxes per determinades actuacions ofertes en el Catàleg de 
Serveis de l’Organisme.  
 
Les Ordenances Fiscals objecte d’aprovació van ser la número 19 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions 
d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi), la número 20 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control de les xarxes de 
subministrament d’aigua de titularitat municipal) i la número 21 (Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de 
l’ús de sorreres infantils).  
 
El Ple de la Diputació va aprovar-les en la sessió ordinària del 19 de maig de 2009. 
 
Després de diverses modificacions de les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona en les sessions ordinàries de 16 d’octubre de 2012, de 17 de juny 
de 2014, de 15 de novembre de 2016 i de 19 de novembre de 2019, en aquests 
moments és necessària una revisió de les taxes establertes en cadascuna de les 
ordenances per tal d’adaptar-les als preus obtinguts en les noves adjudicacions 
contractuals efectuades. 
 
D’acord amb l’informe tècnic-econòmic del cap del Servei de Salut Ambiental, de 21 de 
setembre, la Gerència proposa a aquesta Presidència, en data 22 de setembre, la 
modificació dels annexos de les ordenances fiscals de l’Organisme, per tal d’adaptar 
les taxes dels diferents serveis al cost del contracte vigent per al desenvolupament del 
programa del Catàleg de Serveis al qual van associades. 
 
Fonaments de dret 

Primer. L’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local disposa que les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs 
d’acord amb allò previst a la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals i en 
les Lleis que dictin les Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos 
en aquelles. 

La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través 
d’Ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 

Segon. L’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina el procediment per a la 
modificació de les ordenances fiscals, regulant que ha de seguir els mateixos tràmits 
que els previstos per la seva aprovació, això és, aprovació provisional, termini 
d’informació pública, resolució d’al.legacions si escau, aprovació definitiva i publicació 
als butlletins oficials. 
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Tercer. L’òrgan competent per l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals de 
Dipsalut és el Ple de la Diputació de Girona, de conformitat amb el que preveu l’article 
33 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, i l’article 
10 dels Estatuts de Dipsalut, a proposta formulada pel Consell Rector de Dipsalut. 
 
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret exposats, a proposta de la 
Presidència i atès que l’apartat 10 de l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix 
la competència de proposar l’aprovació de les taxes que hagi de percebre 
l’Organisme, el Consell Rector de Dipsalut, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, eleva al Ple de la Diputació de 
Girona l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de les Ordenances 
Fiscals  que regulen les taxes per la prestació dels serveis que l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ofereix als ajuntaments de la 
demarcació adherits al Catàleg de Serveis, per tal d’adaptar-ne aquestes taxes als 
preus corresponents a les noves adjudicacions contractuals efectuades. 
 
D’acord amb aquesta modificació, els annexos de les Ordenances Fiscals queden 
redactat en els termes següents: 
 

• Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la 
transmissió de legionel·losi. 
 
TARIFES VIGENTS: 

 
1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 

Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 95,00 

De 1.501 a 5.000 hab. 190,00 

De 5.001 a 15.000 hab. 285,00 

De 15.001 a 25.000 hab. 380,00 

Més de 25.000 hab. 475,00 

 
1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
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Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 285,00 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 380,00 Superior a 3 

De 5.001 a 15.000 hab. 475,00 Superior a 4 

De 15.001 a 25.000 hab. 570,00 Superior a 5 

Més de 25.000 hab. 665,00 Superior a 10 

 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 43,00 

De 1.501 a 5.000 hab. 86,00 

De 5.001 a 15.000 hab. 129,00 

De 15.001 a 25.000 hab. 172,00 

Més de 25.000 hab. 215,00 

 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 129,00 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 172,00 Superior a 5 

De 5.001 a 15.000 hab. 215,00 Superior a 7 

De 15.001 a 25.000 hab. 258,00 Superior a 9 

Més de 25.000 hab. 301,00 Superior a 10 

 
3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la  
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Municipis Tarifa € / actuació 

Qualsevol municipi 300,00 

 
NOVES TARIFES: 
 

1. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc 
 
1.1. Tarifa bàsica 
 

Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 91,70 

De 1.501 a 5.000 hab. 183,40 

De 5.001 a 15.000 hab. 275,10 

De 15.001 a 25.000 hab. 366,80 

Més de 25.000 hab. 458,50 

 
1.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 275,10 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 366,80 Superior a 3 

De 5.001 a 15.000 hab. 458,50 Superior a 4 

De 15.001 a 25.000 hab. 550,20 Superior a 5 

Més de 25.000 hab. 641,90 Superior a 10 

 
2. Tarifes del servei de gestió i control de legionel·la de baix risc 
 
2.1. Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 hab. 42,30 

De 1.501 a 5.000 hab. 84,60 
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De 5.001 a 15.000 hab. 126,90 

De 15.001 a 25.000 hab. 169,20 

Més de 25.000 hab. 211,50 

 
2.2. Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions  
 
Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions   

Municipis Tarifa € /actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 126,90 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 169,20 Superior a 5 

De 5.001 a 15.000 hab. 211,50 Superior a 7 

De 15.001 a 25.000 hab. 253,80 Superior a 9 

Més de 25.000 hab. 296,10 Superior a 10 

 
3. Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la 
 
Tarifes del servei en cas de detectar-se presència de Legionel·la  

Municipis Tarifa € / actuació 

Qualsevol municipi 265,00 

 

• Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei d’anàlisi i control de les xarxes de subministrament d’aigua de 
titularitat municipal. 
 
TARIFES VIGENTS: 
 

Tarifa € per a cada actuació    

Nombre d’habitants Tipus d’abastament  

 A B C D E 

Fins a 1.500 48,00 € 112,00 € 123,00 € 36,00 € 70,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

96,00 € 224,00 € 246,00 € 72,00 € 139,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

144,00 € 335,00 € 369,00 € 108,00 € 209,00 € 

De 15.001 a 
25.000 

191,00 € 447,00 € 492,00 € 144,00 € 279,00 € 
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Més de 
25.000 

239,00 € 559,00 € 615,00 € 180,00 € 348,00 € 

 
NOVES TARIFES: 
 

Tarifa € per a cada actuació    

Nombre 

d’habitants 

Tipus d’abastament  

 A B C D E 

Fins a 1.500 74,00 € 213,00 € 227,00 € 62,00 € 106,00 € 

De 1.501 a 
5.000 

148,00 € 426,00 € 454,00 € 124,00 € 213,00 € 

De 5.001 a 
15.000 

222,00 € 640,00 € 681,00 € 187,00 € 319,00 € 

De 15.001 a 
25.000 

296,00 € 853,00 € 908,00 € 249,00 € 426,00 € 

Més de 
25.000 

370,00 € 1.066,00 € 1.135,00 € 311,00 € 532,00 € 

 

• Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils. 
 
TARIFES VIGENTS: 
 

1. Tarifes del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
1.1 Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 18,00 

De 1.501 a 5.000 36,00 

De 5.001 a 15.000 54,00 

De 15.001 a 25.000 72,00 

Més de 25.000 90,00 

 
1.2 Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
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Tarifa a partir d’un 
nombre d’actuacions 

  

Municipis Tarifa € / actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 54,00 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 72,00 Superior a 4 

De 5.001 a 15.000 hab. 90,00 Superior a 6 

De 15.001 a 25.000 hab. 108,00 Superior a 8 

Més de 25.000 hab. 126,00 Superior a 12 

 
NOVES TARIFES: 

 
1. Tarifes del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils 
 
1.1 Tarifa bàsica 
 
Tarifa bàsica  

Municipis Tarifa € / actuació 

Fins a 1.500 19,50 

De 1.501 a 5.000 39,00 

De 5.001 a 15.000 58,50 

De 15.001 a 25.000 78,00 

Més de 25.000 97,50 

 
1.2 Tarifa a partir d’un nombre d’actuacions 
 
Tarifa a partir d’un 
nombre d’actuacions 

  

Municipis Tarifa € / actuació Nombre d’actuacions 

Fins a 1.500 hab. 58,50 Superior a 3 

De 1.501 a 5.000 hab. 78,00 Superior a 4 

De 5.001 a 15.000 hab. 97,50 Superior a 6 

De 15.001 a 25.000 hab. 117,00 Superior a 8 

Més de 25.000 hab. 136,50 Superior a 12 
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Segon. Un cop aprovades provisionalment, sotmetre a informació pública l’expedient 
durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, el tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de 
Dipsalut i en un diari de major difusió als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions que considerin adients. 
 
Tercer. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, i es publicarà el text íntegre de 
les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
5. Expedient 2020/1375/G090500 – Proposta de modificació de les condicions de 
gaudiment dels dies de lliure disposició 
 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica els assistents que es proposa 
una modificació del redactat del Marc de relacions laborals de l’Organisme amb la 
intenció de consolidar una pauta que s’aplica des de fa temps, que suposa un benefici 
per al personal, de tal manera que es pugui gaudir dels dies de lliure disposició anuals 
fins al 31 de gener de l’any següent. 
 
Fins ara el redactat indicava que se’n podia gaudir fins al 15 de gener, però amb la 
possibilitat de prorrogar-ho fins al 31 de gener per necessitats del servei. Amb aquesta 
modificació, el gaudi serà sempre fins al final del mes de gener, sense que s’hagi de 
justificar per necessitats del servei, sinó a voluntat del propi empleat o la pròpia 
empleada. A més, enguany arran de la situació creada per la Covid-19 es preveu que 
serà més complicat el gaudi durant el 2020 dels dies de lliure disposició i hi haurà una 
demanda elevada per a poder-ne disposar durant el gener de l’any vinent. 
 
No hi ha més intervencions. 
 
La Presidència de Dipsalut dicta, en data 19 de juny, Decret pel qual s’aprova el 
document Pla nova normalitat COVID-19. Dipsalut (expedient 2020/537/G040200). 
 
Entre d’altres previsions, aquest document contempla (apartat 3, punt k) que, de 
manera excepcional, el personal de l’Organisme podrà gaudir dels dies de lliure 
disposició corresponents a l’any 2020 fins al 31 de gener de 2021. 
 
El Marc de relacions laborals del personal de Dipsalut estableix, en canvi (apartat 3, 
secció Permisos i llicències retribuïts i sense justificació: dies de lliure disposició) que 
aquests permisos es podran gaudir “entre l’1 de gener de l’any corrent i el 15 de gener 
de l’any següent.” 
 
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme 
proposen a aquesta Presidència, en data 30 de setembre de 2020 que el Consell 
Rector acordi la modificació de les condicions de gaudiment dels dies de lliure 
disposició. 
 
En aquest informe-proposta s’exposa que: 
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“ [...] D’altra banda, es valora positivament que aquesta ampliació en el termini per 
gaudir els dies de lliure disposició s’incorpori de manera permanent al Marc de 
relacions laborals de Dipsalut, atès que n’és un benefici per a les persones 
treballadores. 
 
Per tant, atès que, de conformitat amb el que estableixen els Estatus de l’Organisme 
(article 10), correspon al Consell Rector, entre d’altres, aprovar la política de personal i 
els convenis col·lectius i acords marc, es considera necessari que es proposi al 
Consell Rector la modificació de l’apartat del Marc de relacions laborals esmentat 
anteriorment.” 
 
A proposta de la Presidència i a la vista de les competències que li atribueixen els 
Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector adopta, per unanimitat, el següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar el punt 3 del Marc de relacions laborals Marc de relacions laborals 
del personal de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

- Permisos i llicències retribuïts i sense justificació: dies de lliure disposició. 
 
El personal de Dipsalut, d’acord amb el que estableix l’EBEP, disposarà de 6 
dies de permís per cada any, per assumptes personals o particulars, sense 
justificació, retribuïts i justificats a la seva conveniència.  
 
A més, en aplicació de la disposició addicional tretzena del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’estableixen dos dies addicionals de 
permís en complir el sisè trienni, que s’incrementarà en un dia addicional per 
cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
Els caps de les Àrees i la Gerència hauran d’autoritzar aquest permís de 
manera prèvia i quedarà supeditat a les necessitats del servei. 
 
El permís es podrà gaudir entre l’1 de gener de l’any corrent i el 15 de 
gener de l’any següent. 

 
Ha de dir: 
 

- Permisos i llicències retribuïts i sense justificació: dies de lliure disposició. 
 
El personal de Dipsalut, d’acord amb el que estableix l’EBEP, disposarà de 6 
dies de permís per cada any, per assumptes personals o particulars, sense 
justificació, retribuïts i justificats a la seva conveniència.  
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A més, en aplicació de la disposició addicional tretzena del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’estableixen dos dies addicionals de 
permís en complir el sisè trienni, que s’incrementarà en un dia addicional per 
cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
Els caps de les Àrees i la Gerència hauran d’autoritzar aquest permís de 
manera prèvia i quedarà supeditat a les necessitats del servei. 
 
El permís es podrà gaudir entre l’1 de gener de l’any corrent i el 31 de 
gener de l’any següent. 

 
Segon. Notificar aquest acord a la representació del personal de Dipsalut, amb 
indicació dels recursos corresponents. 
 
 
6. Expedient 2019/2889/X020203 – Proposta de concessió d’una subvenció 
directa per interès públic al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La 
Sopa” per a les despeses d’inversió per obres de modificació de les 
instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 plantes del centre 
 
La presidenta informa els assistents que els punts 6 i 7 deriven de les modificacions de 
crèdit que va aprovar el Ple de la Diputació en el seu dia i que ara permeten la 
concessió de les ajudes proposades. 
 
En relació amb la proposta de subvenció directa per a les obres de millora del centre 
“La Sopa”, la presidenta explica els assistents que es va mantenir una reunió amb els 
responsables del Consorci per conèixer en quina situació es troben actualment i saber 
com poder ser útils de cara a la conjuntura que es preveu en els propers mesos. 
 
Pel que fa al centre d’atenció “Can Maikel”, la presidenta informa que està prevista una 
visita per conèixer l’evolució del projecte que es proposa subvencionar. 
 
La gerent recorda que ambdues subvencions, amb caràcter extraordinari, són excloses 
de concurrència per interès públic, i que se sotmeten a la consideració del Consell 
Rector, de conformitat amb els Estatuts de Dipsalut, perquè l’import previst és superior 
a 20.000 € i es detina a inversió en equipaments. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach manifesta la voluntat del seu grup de votar 
favorablement la proposta de subvenció recollida en el punt 6 de l’ordre del dia, però 
d’abstenir-se en la votació relativa al punt 7, atès que entèn que es tracta d’una entitat 
de caràcter privat i que la seva activitat és en l’àmbit de l’ocupació, que considera que 
és una competència de la Generalitat i, per tant, vol saber quin és el compromís 
d’aquesta administració amb el projecte. D’altra banda, i respecte del punt 6, pregunta 
si, més enllà d’aquestes obres en concret, en la reunió s’ha valorat la possibilitat de 
tenir altres espais com “La Sopa” en altres indrets de la demarcació i, en general si des 
de la Diputació s’està treballant en aquesta línia. 
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La presidenta respon que, ateses les competències de la Generalitat en matèria 
d’acció social, la reunió amb el Consorci de “La Sopa” es va produir conjuntament amb 
representants de la Generalitat. En la reunió es va plantejar que actualment el centre a 
la ciutat de Girona recull també la pressió de la resta de la demarcació per la manca 
de projectes similars en altres indrets, i la Generalitat va informar que s’està treballant 
per estendre aquest model a totes les comarques i no haver de dependre únicament 
de l’espai habilitat a la ciutat de Girona. 
 
Dipsalut, per la seva banda, ja participa en altres projectes d’aquesta índole en altres 
territoris de la demarcació, però fa palès que hi ha comarques en les quals no hi ha 
cap projecte en el qual es pugui intervenir. En aquest sentit, la línia actual de treball 
amb la Generalitat és intentar que hi hagi projectes en els indrets on actualment no hi 
ha aquests recursos, de tal manera que es pugui substituir un únic centre com és “La 
Sopa” per una xarxa d’espais d’acollida i d’inserció. 
 
Per tant, explica, es van posar sobre la taula els dos plànols de treball: d’una banda, 
arran del confinament i de les necessitats creades en aquell moment, la col·laboració 
immediata, com és el cas d’aquesta subvenció, per exemple, o de la col·laboració en 
el centre d’acollida temporal creat a Palau, i la col·laboració en un futur proper, amb la 
previsió que les necessitats d’acollida poden crèixer arran de la crisi sanitària i 
económica i això incrementarà, per tant, la pressió sobre “La Sopa”; d’altra banda, el 
treball a mitjà termini, revisant la contribució que pot fer Dipsalut al Pla català de 
sensellarisme, i treballant sobre aquesta idea d’una xarxa, actualment en construcció 
atesa la desigualtat entre territoris, i de la qual Dipsalut vol participar. 
 
Pel que fa a la proposta concreta del punt 6, la presidenta recorda que es tracta d’una 
actuació immediata per a la millora dels lavabos i de les dutxes de l’equipament, 
ateses les necessitats actuals. 
 
Respecte de la proposta del punt 7, la presidenta explica que es proposa subvencionar 
l’adequació d’una sèrie d’espais en el centre “Can Maikel” per a poder treballar amb 
les famílies de les persones que hi reben assistència. 
 
Finalment, la presidenta recull el sentit de vot favorable de tots els grups pel que fa al 
punt 6 i l’abstenció del grup de la CUP i el vot favorable de la resta de grups pel que fal 
al punt 7. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 

  

Beneficiari 
Consorci centre d’acolliment i serveis socials “La 
Sopa” 

NIF beneficiari P1700061C 

Projecte/actuació 
Modificació de les instal·lació de dutxes i lavabos a 
les 4 plantes del centre d’acolliment La Sopa 

Data presentació sol·licitud 23/10/2019 14:35:00 
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Registre d’entrada sol·licitud 2019/5343 

Pressupost presentat 190.934,32 € 

Import sol·licitat 120.000,00 € 

 
En data 22 de setembre de 2020 la gerent de Dipsalut a emès un informe on esmenta 
que:  
 
“Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per 
la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que té com a estratègia donar suport a les entitats de la 
demarcació de Girona en aquelles inversions que tinguin una finalitat de millora de la 
salut de la població. 
 
Segons la sol·licitud presentada el 23 d’octubre de 2019 (amb RE 19/4353) per les 
despeses del projecte de modificació de les instal·lacions de dutxes i lavabos a les 4 
plantes del centre d’acolliment La Sopa, per la qual es sol·licita la subvenció, per un 
import de cent vint mil euros (120.000,00 €), l’activitat consistirà en la realització 
d’obres de rehabilitació. 
 
La Sopa disposa de quatre plantes amb lavabos i dutxes distribuïdes per cada planta. 
Usen aquests espais de manera continuada 66 residents, 50 usuaris que van al servei 
de menjador o dutxa i els que reben atenció social. Per tant, diàriament utilitzen els 
lavabos 200 persones aproximadament. 
 
Les instal·lacions del centre tenen més de 10 anys i s’han anat deteriorant degut al 
gran ús que se’n fa. Per tot això, el projecte consisteix a realitzar obres de rehabilitació 
de nou sales de bany que requereixen, de manera urgent, d’una intervenció per 
garantir el seu ús en condicions adequades d’higiene i salubritat. 
 
Un cop estudiada la sol·licitud es considera adient concedir una subvenció exclosa de 
concurrència pels següents motius: 
 
-El projecte té interès públic, social i humanitari perquè millora la qualitat de vida      de 
les persones que es troben en situació d'exclusió.  

 
-El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” és una entitat de caràcter social i 
assistencial adreçada a la població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació 
de pobresa severa o exclusió. Encaixa en les polítiques de Dipsalut atès que presta un 
servei d’acollida a persones en situació de necessitats o amb especials dificultats per 
la seva autonomia econòmica i social.  
 
-Es fa difícil la seva convocatòria atès que la finalitat d’aquest projecte és singular i que 
Dipsalut no disposa de cap línia de subvencions que tingui un en que hi pugui encaixar 
aquest projecte”. 
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Atès aquest informe de data 22 de setembre de 2020 de la gerent en què proposa la 
concessió de la subvenció directe esmentada al Consorci centre d’acolliment i serveis 
socials “La Sopa, atès que es justifica l’interès públic per la seva vessant social i que 
es fa difícil d’iniciar una convocatòria pública per l’especificitat del projecte, de 
conformitat amb el que s’estableix en l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, es pot concedir aquesta subvenció exclosa de 
concurrència competitiva. 
 
Així mateix cal destacar que, per tal de dur a terme l’execució de l’objecte de la 
subvenció, el beneficiari ha d’incoar un expedient de licitació mitjançant un contractes 
d’obres, la qual cosa pot suposar una possible baixa econòmica de l’adjudicatari de les 
obres i, en conseqüència, que es produeixi una reducció de l’import de la base 
subvencionable, aspecte que podria comportar la necessitat de modificar el present 
acord. 
 

Fonaments de dret 
 
L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional, 
aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres causes que en dificultin la convocatòria pública.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
estableix que el beneficiari ha d’acreditar que es troba al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la qual cosa consta a l’expedient a 
través de la incorporació dels  certificats que han estat extrets d’aquests dos 
organismes. 
 
L’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa 
que no podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en 
aquesta Llei les persones en qui concorrin algunes de les circumstàncies  de prohibició 
d’obtenir subvencions que cita aquest precepte. En aquest sentit, l’article 18 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona exigeix la declaració 
del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableix a 
l’article 13 de la Llei general de subvencions de la Diputació de Girona. Consta  a 
l’expedient aquesta declaració per part del peticionari. 
 
La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte 
justificatiu.  
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona  que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, 
acord o resolució per a la concessió d’una subvenció. 
 
L’article 22.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
disposa que,  quan es produeixi una alteració en les condicions que van determina la 
concessió de la subvenció, l’acord del seu atorgament podrà ser modificat.  
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La tramitació prevista al mateix, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2019/09, de 6 d’agost de 
2019 va aprovar delegar a la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual o superi els vint mil euros (20.000 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista en aquesta subvenció és 
superior a vint mil euros (20.000,00 €), per tant, l’òrgan competent per a la concessió 
de la subvenció és el Consell Rector de Dipsalut. 
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector adopta, per 
unanimitat, el següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concessió 
Concedir al Consorci centre d’acolliment i serveis socials “La Sopa”, amb NIF 
P1700061C, una subvenció exclosa de concurrència pública per la modificació de les 
instal·lació de dutxes i lavabos a les 4 plantes del centre d’acolliment “La Sopa” i per 
un import de cent-vint mil euros (120.000 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la 
Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent: 
 
 
 

Expedient Beneficiari NIF 

2019/2889/ 
X020203 

Consorci centre d’acolliment i serveis 
socials “La Sopa” 

P1700061C 

Objecte 

Modificació de la instal·lació de dutxes i lavabos a les 4 plantes del centre 
d’acolliment La Sopa 

Subvenció  

Base 
subvencionable1 

Import que es 
proposa 
concedir 

% 
subvencionat 

Període 
subvencionable 

Data 
justificació 

190.934,32 € 120.000,00 € 62,85% 
del dia 01/10/2020 
al dia 15/09/2021 

02/10/2021 

Aplicació pressupostària 

1/2310/76700 Inversions en centres socials per a consorcis.   

 1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites a pressupost. 
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Segon. Autorització i disposició 
Autoritzar i disposar l’import de cent-vint mil euros (120.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació 1/2310/76700 Inversions en centres socials per a consorcis del Pressupost 
de Dipsalut per a l’any 2020. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució  
 

a) La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 

b) Atès que l’import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes 
en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per al 
contracte menor i atès que el beneficiari és una entitat jurídica pública amb 
personalitat jurídica pròpia, caldrà licitar aquest contracte d’obres mitjançant el  
procediment obert previst a dita Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 

c) Atès que l’objecte de la subvenció tracta d’una actuació de construcció, 
rehabilitació i millora de bens inventariables, es fixa un període de 5 anys 
mínim en el qual el beneficiari ha de destinar els bens al fi concret per al qual 
es va concedir la subvenció.  Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret 
per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les 
quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès legal que 
correspongui, circumstancia que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 

d) Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i 
registrals, les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les 
d’administració especifiques són subvencionables si estan directament 
relacionades amb l’activitat subvencionada, i són indispensables per a la seva 
preparació o execució adequada. Amb caràcter excepcional, les despeses de 
garantia bancaria també seran subvencionables. 
 
En cap cas no son despeses subvencionables: 
 

I. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
II. Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
III. Les despeses de procediments judicials. 

 
e) Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 

satisfà de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses 
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
 

f) Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l'acabament del període de la justificació. 
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g) El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 1 d’octubre de 
2020 al dia 15 de setembre de 2021. 

 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
D’acord amb l’article 1.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, sempre es requerirà l’acceptació expressa en aquelles subvencions de les 
quals s’hagin d’efectuar pagaments anticipats. La sol·licitud de pagament anticipat es 
considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos efectes. 
Cas que no es sol·licités el pagament anticipat de la subvenció, el beneficiari disposarà 
d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en el termini d’un mes no 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves condicions. 
 
Sisè. Termini i  règim de justificació  
 

a) Termini per justificar la subvenció 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el dia 2 d’octubre de 2021, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent noranta mil nou-
cents trenta-quatre euros amb trenta dos cèntims (190.934,32 €), corresponent a 
l’import de la relació de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció. 
 

b) Règim de la justificació de la subvenció 
El beneficiari realitzarà la justificació de la subvenció mitjançant el formulari de 
justificació normalitzat  de subvencions igual o superior a 60.000,00 € disponible a  la 
seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i 
que ha de contenir la informació següent:  

 
- Memòria justificativa de la inversió  realitzada en compliment de les condicions 

de la subvenció concedida. 
 

- Una relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 
 

- Factures originals,  fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent, que consti en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf 
anterior. 
 

- Detall el finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
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- S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 

l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de 
l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit íntegrament pel 
beneficiari la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions 
necessàries, si escau.  

 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el 
sentit exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la 
despesa efectiva. 

 

- Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen a l’article 
22 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Setè. Pròrroga de la justificació 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
Vuitè. Bestreta i pagament de la subvenció 
 

a) Pagament anticipat o bestreta 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud expressa del beneficiari. La 
sol·licitud es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà de fins el 100% de l’import de la subvenció i es concedirà 
previ informe favorable del cap del centre gestor. S’atorga aquesta bestreta per 
l’endarreriment produït en la tramitació d’aquesta subvenció degut a l’expedient de  
modificació de crèdit que es va haver d’incoar a principis del 2020 per tal de dotar de 
crèdit adequat i suficient per poder concedir aquesta subvenció, tramitació que es va 
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veure demorada per la declaració de l’estat d’alarma conseqüència de la crisi sanitària 
de  la Covid-19. Aquestes circumstàncies han provocat que aquesta entitat no pugui 
executar les obres objecte d’aquesta subvenció dins aquesta anualitat. 
 
El pagament d’aquesta bestreta es farà sense necessitat de constitució de fiança o 
garantia. 
 

b) Pagament 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  

 
Cas que el beneficiari no sol·licités el pagament anticipat de la subvenció, quan aquest 
hagi presentat la justificació total, es farà efectiu el pagament de la subvenció, o bé el 
pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant transferència 
bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord i previ 
informe favorable del cap del centre gestor. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. (per ex. quadríptics, web, etc, d’acord amb el 
punt sisè d’aquet acord). 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el Títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 

b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
 

1. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
2.  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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3. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

5.  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
6. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
Per tal de dur a terme l’execució de l’objecte de la subvenció, el beneficiari ha d’incoar 
un expedient de licitació per un contractes d’obres, la qual cosa pot suposar una 
possible baixa econòmica de l’adjudicatari de les obres i, en conseqüència, que es 
produeixi una reducció de l’import de la base subvencionable.  
 
Per aquest motiu es podrà modificar aquest acord de concessió de la subvenció en el 
sentit de mantenir  el mateix percentatge de subvenció fixat però aplicant-lo sobre 
l’import d’adjudicació de les obres i, per tant, modificant la base subvencionable, 
d’acord amb el que disposa l’article 22.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. Així mateix, es delega a favor de la presidenta de Dipsalut la 
modificació d’aquest acord de concessió d’aquesta subvenció. 
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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

b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
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Catorzè. Verificació i control  
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes  
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Divuitè. Notificació 
Notificar aquest acord a Consorci centre d’acolliment i serveis socials “La Sopa”.  
 
 
7. Expedient 2020/1680/X020303 – Proposta de concessió d’una subvenció 
directa per interès públic a la Fundació Privada Astres per a les despeses 
d’inversió del projecte de construcció i adequació del centre d’atenció 
sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Maikel 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Beneficiari FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES   

NIF beneficiari G17695768 

Projecte/actuació 
Construcció i adequació d’un centre d’atenció 
sociolaboral per a persones amb discapacitat 
intel·lectual a Can Maikel. Fase B.1 del projecte. 

Data presentació sol·licitud 15/09/2020 23:12:01 

Registre d’entrada sol·licitud 2020/3187 

Pressupost presentat 188.725,79 € 

Import sol·licitat 120.000,00 € 

 
En data 22 de setembre de 2020 la gerent de Dipsalut a emès un informe on esmenta 
que:  
 
“Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per 
la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública a la 
demarcació de Girona i que té com a estratègia donar suport a les entitats de la 
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demarcació de Girona en aquelles inversions que tinguin una finalitat de millora de la 
salut de la població. 
 
Segons la sol·licitud presentada el 15 de setembre de 2020 (amb RE 20/3187) per les 
despeses de la inversió de la primera fase B.1 del projecte de construcció i adequació 
d’un centre  d’atenció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual a Can 
Maikel, presentant per la Fundació Privada Astres, pel qual es sol·licita la subvenció 
per un import de cent vint mil euros (120.000,00 €) per a la realització d’obres de 
construcció i adequació que permetran la creació d’un centre integral que inclourà, 
entre d’altres serveis, un centre d’oportunitats formatives, de desenvolupament 
sociolaboral, d’atenció a l’envelliment, de suport psicològic i tècnic a les persones amb 
discapacitat. 
 
Un cop finalitzades les obres, el projecte en conjunt permetrà donar suport a un mínim 
de 100 persones, a partir dels diferents serveis.  
 
El centre Can Maikel es marca com a objectiu aconseguir la integració de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, sobretot les de dificultat especial (PADED) tot promovent 
un model integral que posi la persona al centre i atengui al seu itinerari vital. Per tant, 
comptarà amb espais de manipulats, formació, logístic i de suport a l’autonomia.  
 
Un cop estudiada la sol·licitud es considera adient concedir una subvenció exclosa de 
concurrència pels següents motius: 
 

• Aquest projecte té interès públic, social i humanitari en tant que contribueix a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

 

• El projecte encaixa en les polítiques de Dipsalut perquè promou la integració 
de les persones amb discapacitat promocionant les seves oportunitats 
formatives. 

 

• Es fa difícil la seva convocatòria atès que la finalitat del projecte és singular i 
que Dipsalut no disposa de cap línia de subvencions que tingui un objecte en 
que hi pugui encaixar aquest projecte.” 

 
Atès aquest informe de data 22 de setembre de 2020 de la gerent en què proposa la 
concessió de la subvenció directe esmentada a la Fundació Privada Astres, atès que 
es justifica l’interès públic per la seva vessant social i que es fa difícil d’iniciar una 
convocatòria pública per l’especificitat del projecte, de conformitat amb el que 
s’estableix en l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, es pot concedir aquesta subvenció exclosa de concurrència competitiva. 
 

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableixen que es poden concedir de forma directa, amb caràcter excepcional, 
aquelles subvencions que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres causes que en dificultin la convocatòria pública.  
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L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
estableix que el beneficiari ha d’acreditar que es troba al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la qual cosa consta a l’expedient a 
través de la incorporació dels  certificats que han estat extrets d’aquests dos 
organismes. 
 
L’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa 
que no podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en 
aquesta Llei les persones en qui concorrin algunes de les circumstàncies  de prohibició 
d’obtenir subvencions que cita aquest precepte. En aquest sentit, l’article 18 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona exigeix la declaració 
del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableix a 
l’article 13 de la Llei general de subvencions de la Diputació de Girona. Consta  a 
l’expedient aquesta declaració per part del peticionari. 
 
La subvenció concedida podrà ser compatible amb altres ingressos o ajudes que 
tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte 
justificatiu. S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en 
els casos previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
Aquest acord s’ajusta a l’article 17 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona  que estableixen quin ha de ser el contingut mínim del conveni, 
acord o resolució per a la concessió d’una subvenció. 
 
La tramitació prevista al mateix, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2019/09, de 6 d’agost de 
2019 va aprovar delegar a la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual o superi els vint mil euros (20.000 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista en aquesta subvenció és 
superior a vint mil euros (20.000,00 €), per tant, l’òrgan competent per a la concessió 
de la subvenció és el Consell Rector de Dipsalut. 
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidènica, el Consell Rector adopta, amb 
l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, 
bel següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concessió 
Concedir a la Fundació Privada Astres, amb NIF G17695768, una subvenció exclosa 
de concurrència pública per la construcció i adequació d’un centre d’atenció 
sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual a Can Maikel. Fase B.1 del 
projecte i per un import de cent-vint mil euros (120.000 €), de conformitat amb l’article 
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22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Expedient Beneficiari NIF 

2020/1680/X020303 FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES   G17695768 

Objecte 

Projecte de construcció i adequació del centre d’atenció sociolaboral per a persones amb 
discapacitat intel·lectual Can Maikel (fase B.1) -  anualitat 2020 

Subvenció  

Base 
subvencionable(1) 

Import que es 
proposa 
concedir 

% 
subvencionat 

Període 
subvencionable 

Data 
justificació 

155.971,73 € 120.000,00 € 76,94% 
Del dia 01/10/2020 
al dia 15/06/2021 

01/07/2021 

Aplicació pressupostària 

1/2310/78101 Inversions en centres socials per a ONL 
(1) S’exclou del pressupost presentat de 188.725,79 €,  la despesa en concepte d’IVA per un import 

de 32.754,06 € atès que aquest impost és recuperable per part d’aquesta entitat.  

 
Segon. Autorització i disposició 
Autoritzar i disposar l’import de cent-vint mil euros    (120.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació 1/2310/78101 Inversions en centres socials per a ONL del Pressupost de  
de Dipsalut per a l’any 2020. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució  

a) La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 

b) Atès que l’import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes 
en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per al 
contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per 
l'obra,  tret que per les característiques especials del contracte no existeixi en el 
mercat un nombre suficient d’entitats que el realitzin, o tret que la despesa 
s’hagi efectuat anteriorment a la subvenció. L'elecció entre les ofertes 
presentades, que haurien d'aportar-se en la justificació, o bé en la sol·licitud de 
subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'haurà 
de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta 
econòmica més avantatjosa. 
 

c) Atès que l’objecte de la subvenció tracta d’una actuació de construcció, 
rehabilitació i millora de bens inventariables, es fixa un període de 5 anys 
mínim en el qual el beneficiari ha de destinar els bens al fi concret per al qual 
es va concedir la subvenció.  Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret 
per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les 
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quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès legal que 
correspongui, circumstancia que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 

d) Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i 
registrals, les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les 
d’administració especifiques son subvencionables si estan directament 
relacionades amb l’activitat subvencionada, i son indispensables per a la seva 
preparació o execució adequada. Amb caràcter excepcional, les despeses de 
garantia bancaria també seran subvencionables. 
 
En cap cas no son despeses subvencionables: 
 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 

 
e) Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 

satisfà de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses 
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
 

f) Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de 
l'acabament del període de la justificació. 
 

g) El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 1 d’octubre de 
2020 al dia 15 de juny de 2021. 

 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
D’acord amb l’article 1.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, sempre es requerirà l’acceptació expressa en aquelles subvencions de les 
quals s’hagin d’efectuar pagaments anticipats. La sol·licitud de pagament anticipat es 
considerarà com a acceptació expressa i tindrà els mateixos efectes. 
Cas que no es sol·licités el pagament anticipat de la subvenció, el beneficiari disposarà 
d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en el termini d’un mes no 
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves condicions. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
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El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el dia 1 de juliol de 2021 la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent cinquanta-cinc 
mil nou-cents setanta-u euros amb setanta-tres cèntims (155.971,73 €), 
corresponent a l’import de la relació de despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant el formulari de justificació normalitzat  de 
subvencions igual o superior a 60.000,00 € disponible a  la seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la 
informació següent:  

 
- Memòria justificativa de la inversió  realitzada en compliment de les condicions 

de la subvenció concedida. 
 

- Una relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 
 

- Factures originals,  fotocòpies compulsades o documents de valor probatori 
equivalent, que consti en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf 
anterior. 
 

- Detall el finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 

- S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de 
l’activitat experimentés un increment, aquest serà assumit íntegrament pel 
beneficiari la qual també tramitarà i obtindrà tots els permisos i autoritzacions 
necessàries, si escau.  

 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada 
sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el 
sentit exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la 
despesa efectiva. 

 
- Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a 

la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen a l’article 
22 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Setè. Pròrroga de la justificació 
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Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
Vuitè. Bestreta i pagament de la subvenció 
 

a) Pagament anticipat o bestreta 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud expressa del beneficiari. La 
sol·licitud es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà de fins el 100% de l’import de la subvenció i es concedirà 
previ informe favorable del cap del centre gestor. S’atorga aquesta bestreta per 
l’endarreriment produït en la tramitació d’aquesta subvenció degut a l’expedient de  
modificació de crèdit que es va haver d’incoar a principis de 2020 per tal de dotar de 
crèdit adequat i suficient per poder concedir aquesta subvenció, tramitació que es va 
veure demorada per la declaració de l’estat d’alarma conseqüència de la crisi sanitària 
de  la Covid-19. Aquestes circumstàncies han provocat que aquesta entitat no pugui 
executar les obres objecte d’aquesta subvenció dins aquesta anualitat 
 
El pagament d’aquesta bestreta es farà sense necessitat de constitució de fiança o 
garantia. 
 

b) Pagament 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  

 
Cas que el beneficiari no sol·licités el pagament anticipat de la subvenció, quan aquest 
hagi presentat la justificació total, es farà efectiu el pagament de la subvenció, o bé el 
pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant transferència 
bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord i previ 
informe favorable del cap del centre gestor. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. (per ex. quadríptics, web, etc, d’acord amb el 
punt sisè d’aquet acord). 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el Títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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a. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, 

no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent 
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció 
amb l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
 

1. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
2.  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

3. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

5.  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
6. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
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Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

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

b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
 
Catorzè. Verificació i control  
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes  
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Divuitè. Notificació 
Notificar aquest acord a la Fundació Privada Astres. 
 
 
8.  Expedient 2014/2112/X020202 – Proposta de resolució del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida l’Associació Comunitària Anti-
Sida de Girona (ACAS) 
 
La presidenta recorda que tant el punt 8 com el 9, que afecten respectivament 
l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS) i la Mancomunitat intermunicipal 
voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, i en 
els quals es proposen sengles reintegraments, corresponen a l’execució de les 
recomanacions que recullen els documents d’auditoria interna que es realitzen per a 
cada exercici pressupostari. En ambdós casos, respecte de l’import total de la 
subvenció atorgada en cada cas en el seu moment, l’import de cada reintegrament 
representa un percentatge molt petit. 
 
El senyor David Álvarez, cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, 
recorda que en el cas del punt 8 la proposta és resoldre el procediment de 
reintegrament i, en canvi, en el punt 8 la proposta és iniciar-ne un. 
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La vocal senyora Laia Pèlach demana la paraula per a fer una consulta en relació amb 
el punt 9: s’havia parlat en reunions anteriors respecte del funcionament d’aquesta 
subvenció i s’havia arribat a un consens per a valorar la possibilitat de reconvertir el 
suport econòmic cap a un contracte de serveis o una altra figura jurídica, i volia saber 
si s’ha fet algun pas per avançar en aquesta direcció. 
 
La presidenta respon que actualment s’està treballant en trobar una figura jurídica 
adequada per a ambdues parts, atès que la solució que proposa Dipsalut no és la més 
adient per a la Mancomunitat i, per tant, s’està negociant i s’estan mantenint diferents 
reunions per trobar una resposta que sigui beneficiosa per a les dues parts i que 
permeti que es pugui seguir prestant el servei, ja que es considera que és un servei de 
qualitat i necessari per als municipis. 
 
La vocal senyora Pèlach manifesta la voluntat del seu grup polític d’abstenir-se en la 
votació relativa al punt 9. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/10, que va tenir lloc 
el 16 de desembre de 2014, va concedir a l’Associació Comunitària Anti-Sida de 
Girona (ACAS), amb NIF G17305210, una subvenció exclosa de concurrència pública 
per a prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics, d’acord amb el detall 
següent: 
 

 
L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), 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 2 de juliol de 2015 (RE 15/3073) va presentar el compte justificatiu amb la 
relació de despeses que ascendia a un import de cinquanta-quatre mil cinc-cents 
euros (54.500,00 €). 
 
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.  
 

Expedient Beneficiari NIF 

2014/2112 ACAS - L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona G17305210 

Objecte 

Prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics 

Subvenció 

Total Pressupost % subvencionat Import concedit 

54.500,00 € 90,83 % 49.500,00 € 
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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: 
 
 “En el compte justificatiu de la subvenció s’han declarat despeses que no consten en 
els registre comptables de l’Entitat. La relació d’aquestes despeses s’indica a 
continuació: 
 

Data  Referència Tercer Descripció Import 

24/09/2014 FI008/14 AMC Desplaç.atenció i coordinació abril/14 73,60 € 

11/12/2014 GI101/14 ALR Desplaç. A Figueres, desembre’14 36,80 € 

19/12/2014 GI102/14 ALR Desplaç. A Sant Feliu, desembre’14 48,30 € 

   Total 158,70 € 

 
D’acord amb la taula, aquestes despeses que no consten en els registres comptables 
de l’entitat, no es consideren subvencionables i s’han d’excloure de la relació de 
despeses presentades per l’entitat en la justificació d’aquesta subvenció. 
 
En data 29 de setembre de 2015, es va realitzar el pagament de la subvenció per un 
import de quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500,00 €) a l’Associació Comunitària 
Anti-Sida de Girona (ACAS). 
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció per import de cent quaranta-un euros amb 
vuitanta-cèntims (141,80 €) que és el resultat d’aplicar el percentatge subvencionable 
de 90,83% al total de la despesa subvencionable de cinquanta-quatre mil tres-cents 
quaranta-un euros amb trenta cèntims (54.341,30 €), d’acord amb l’acord de concessió 
de la subvenció aprovat pel Consell Rector, en la sessió ordinària 2014/10, de 16 de 
desembre de 2014. 
  
Atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa que estava obligada a 
justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre, d’acord amb l'article 
37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix com a causa de 
reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient. 
 
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 
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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 13 de novembre de 2019, amb registre de sortida 2019/2579, es va notificar a 
l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona, 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 exclosa de concurrència pública concedida a 
l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), amb NIF G17305210, per a 
prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius específics, per un import de cent quaranta-
un euros amb vuitanta-cèntims (141,80 €), 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 l’Associació Comunitària 
Anti-Sida de Girona no ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament. 
 
Vist informe proposta de data 1 d’octubre 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 a l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), per a prevenció del 
VIH i altres ITS en col·lectius específics. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència i d’acord amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector adopta, per 
unanimitat, el següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Resoldre el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida 
exclosa de concurrència pública per a prevenció del VIH i altres ITS en col·lectius 
específics, concedida a l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), amb NIF 
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G17305210, per un import de cent quaranta-un euros amb vuitanta-cèntims (141,80 €), 
amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin. 
 
Segon. Requerir l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), amb NIF 
G17305210, el reintegrament parcial de la subvenció, per un import de cent quaranta-
un euros amb vuitanta-cèntims (141,80 €), més els interessos de demora, calculats 
des de la data de pagament de la subvenció (29/09/2015) fins a la data d’aprovació del 
reintegrament (06/10/2020), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada         49.500,00 € 
(b) Despesa a justificar 54.500,00 € 
(c)= (a)/ (b) % subvencionable 90,83 % 

(d) Despesa justificada 54.500,00 € 
(e) Despesa subvencionable          54.341,30 € 
(f) = (c) x (e) Import a subvencionar         49.358,20 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 141,80 €  

Interessos de 
demora 

 26,95 € 

Total a 
reintegrar 

 168,75 € 

 
 
Tercer. L’import de cent seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (168,75 €) 
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 a l’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS), 
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. 
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9. Expedient 2016/1070/X020203 – Proposta d’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Mancomunitat 
intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses 
i del Baix Ter 
 
El Consell Rector de Dipsalut, de data 3 de maig de 2016 (sessió ordinària número 
2016/05), va concedir una subvenció exclosa de concurrència pública per dur a terme 
el control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques gironines a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de Mosquit Tigre de la 
Badia de Roses i Baix Ter a les comarques del Gironès, d’ara endavant Mancomunitat, 
per un import de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos 
cèntims (83.594,22 €) que suposa un 100% del pressupost presentat. 
 
L’esmentada subvenció es va formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts 
el dia 15 de juny de 2016, per al programa de control i gestió de riscos derivats de la 
presència de simúlids a les comarques de Gironès i del Baix Empordà. 
 
El pacte cinquè determina que el temini màxim per justificar la subvenció era el 4 de 
novembre de 2016 i el pacte sisè preveia la possiblitat d’ampliar de forma tàcita en un 
mes aquest termini. Finalment el termini per justificar es va prorrogar al dia 4 de 
desembre de 2016. 
 
La justificació es va presentar dins el termini màxim establert per un import total de 
vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims (80.428,11 €).  Atès que 
va justificar un import inferior a la base subvencionable fixada en l’acord de concessió 
de Consell Rector de 3 de maig de 2016, es va haver  de modificar l’import de la 
subvenció i per decret de Presidència es va aprovar minorar l’import de la subvenció 
de vuitanta-tres mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims (83.594,22 
€) a vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims (80.428,11 €). 
 
La Mancomunitat 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. 
 
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.  
 
Vist informe proposta, de data 1 d’octubre de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, on exposen que: 
 
En fase de control intern posterior s’ha constatat que en la relació de despeses 
s’inclouen les nòmines de les pagues extres de desembre de l’any 2016 corresponents 
a 6 treballadors per un import de 3.425,30 €, els justificants de les quals no s’han 
presentat en el moment de la justificació, d‘acord amb el previst en el pacte cinquè del 
conveni, ni s’haguessin pogut acreditar donat que el termini màxim per justificar era l 
dia 4 de desembre de 2016 i aquestes despeses encara no s’havien meritat. 
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Si apliquem el % del 100% que consta com a percentatge subvencionable en l’acord 
de concessió, l’import a pagar de la subvenció hauria d’haver estat de 77.002,81 € en 
comptes de 80.428,11 €.  
 

  Justificació 
Pagament € ( 100% 

justificat) 

Import justificat d’acord amb compte 
justificatiu 

80.428,11 € 80.428,11 € 

Import justificat de les nòmines pagues 
extres desembre 2016 

3.425,30 € 3425,30 € 

Import total  correctament justificat  77.002,81 77.002,81 € 

Diferència 3.425,30 € 3.425,30 € 

 
   

Vist que no es consideren subvencionables les despeses corresponents a  les pagues 
extres de desembre de l’any 2016 dels sis treballadors atès que no s’han presentat en 
el moment de la justificació i tampoc s’haguessin pogut meritar a la data de justificació 
fixada en l’acord de concessió i en el conveni.  
 
En data 5 de juliol de 2017, es va realitzar el pagament de l’import de la subvenció de 
vuitanta mil quatre-cents vint-i-vuit euros amb onze cèntims (80.428,11 €) a la 
Mancomunitat.  
 
Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció per import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb 
trenta cèntims (3.425,30 €), atès que l’entitat no ha justificat la totalitat de la despesa 
que estava obligada a justificar per tal de poder rebre l’import de la subvenció íntegre, 
d’acord amb l'article 37.1 apartat c) de la Llei General de Subvencions, que estableix 
com a causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de justificació o la 
justificació insuficient. 
 
Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als 
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació a l'obligació de justificació i comprovació de 
l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i 
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 
anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 
 
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix 
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament en les condicions 
previstes en l’article 37 d’aquesta llei i que l’article 42 de la Llei General de 
Subvencions preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el 
dret de l’interessat a l’audiència. 
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Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i 
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions. 
 
Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 
competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 
procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 
les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència i d’acord amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector adopta, amb 
l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, el 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció exclosa de 
concurrència pública concedida a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, amb CIF P1700024A, per 
dur a terme el control i gestió derivats de la presència de simúlids a les comarques 
gironines, per un import de tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb trenta cèntims 
(3.425,30 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se 
la liquidació definitiva, d’acord amb el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 80.428,11 € 

(b) Despesa a justificar 80.428,11 € 

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

(d) Despesa justificada 80.428,11 € 

(e) Despesa subvencionable 77.002,81 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 77.002,81 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar            3.425,30 €  

 
Segon. Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei de Control de 
Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter, un termini de 15 dies, a comptar des de 
la data de notificació d’aquest acord, perquè presenti les al·legacions que consideri 
oportunes. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Servei 
de Control de Mosquit Tigre de la Badia de Roses i Baix Ter,  i a la Intervenció de Fons 
de la Diputació de Girona. 
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10. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
11. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
 

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


