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Secretaria 
Exp. 2020/1860/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector d’1 de desembre de 2020 
 
 
Núm. sessió: 2020/11 
Caràcter: Ordinària 
Data: 1 de desembre de 2020 
Horari: De les 12:05 a les 12:25 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 
Josep Maria Piferrer i Puig 
Albert Piñeira i Brosel 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventor: 
Ernest Ruiz i Garcia, en substitució de la titular, senyora Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
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Ordre del dia 
 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/10, 
del dia 3 de novembre de 2020, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2020/1653/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions 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 per a l'any 2020 
 

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

6. Torn obert de paraules 
 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/10, del 

dia 3 de novembre de 2020, ordinària 
 

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/10, 
ordinària, del dia 3 de novembre de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les 
persones convocades. 

 
2. Informacions de Govern 
 
La presidenta informa els assistents que, de conformitat amb l’acord del Ple de 24 de 
novembre, el diputat senyor Josep Piferrer, a qui dóna la benvinguda, s’incorpora com 
a vocal del Consell Rector, en substitució del diputat senyor Josep M. Bagot. 
 
Seguidament, la presidenta fa repàs de l’agenda institucional de l’Organisme, i 
destaca: 
 
- Participació en la Xarxa SAI, amb la presència del sotsdirector general del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, on 
Dipsalut ha presentat el nou servei d’assessorament en matèria d’igualtat que 
s’estan impulsant. 
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- Assistència a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, on s’ha fet seguiment 
de les diferents estratègies de coordinació que s’impulsen des de la direcció 
nacional.  

 

- Reunió amb els responsables de la Taula “Salut i Natura”, pendent des de la 
setmana abans de l’estat d’alarma, per a plantejar la interactuació amb els 
diferents programes de serveis de Dipsalut. 

 

- Participació en el grup motor DDGI2030 i participació, el dia 11 de desembre, en la 
jornada de presentació del Pla Estratègic per a l’Assoliment dels ODS 2030, on 
Dipsalut explicarà la seva experiència, que ja va ser compartida amb el Consell 
Rector, d’alineament dels programes amb aquests objectius de desenvolupament 
sostenible aplicada també a la confecció del pressupost anual. 

 

La presidenta cedeix la paraula a la gerent per tal que expliqui als assistents un 
assumpte que es proposarà per a l’aprovació del Consell Rector en la sessió ordinària 
del mes de gener de 2021, del qual es vol fer una presentació prèvia als membres del 
Consell: es tracta de la modificació dels Estatuts de l’Organisme. 
 
La gerent fa una breu introducció dels tres àmbits en els quals es proposaran 
modificacions i que s’estan treballant ja des de fa unes setmanes: els Estatuts es 
plantegen en el moment de la creació de l’Organisme i, en aquell moment, delimiten 
clarament les competències de Dipsalut en matèria de salut pública; la darrera 
modificació es va aprovar al febrer de 2016, per tal d’incoprorar com a pròpies les 
competències en matèria d’acció social que fins al moment exercia la Diputació. 
 
Aquestes competències es van afegir a l’article ja existent que parlava de les 
competències en matèria de salut pública. Ara que ja és una competència que s’ha 
exercit, i amb l’experiència d’aquests anys, l’objectiu de la modificació del text que es 
proposarà és ampliar la part que fa referència a benestar, acció social i sostenibilitat, i 
fer un enfocament sistèmic i més complet; es tracta, per tant, d’explicar millor quines 
són les competències i quins són els objectius de l’Organisme en aquesta matèria. 
 
També hi ha una part d’actualització jurídica del text, que s’ha estat treballant des dels 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, juntament amb el secretari. 
 
Finalment, es proposarà també una modificació dels Estatuts pel que fa a les 
competències de la Presidència i de la Gerència, atès que algunes d’elles ja els són 
pròpies i ja s’estan executant de facto, però no estan ben reflectides en el text vigent. 
 
La gerent explica que es faran reunions prèvies amb els diferents grups per explicar-
los en detall les modificacions, per si hi ha alguna qüestió que es vulgui incorporar o 
algun aspecte concret que es vulgui comentar, amb la intenció de presentar la 
proposta de modificació en la sessió ordinària del mes de gener de 2021. No obstant 
això, si hi ha algun punt que requereixi un debat més profund i no és possible enllestir-
ho a temps, es proposarà en la sessió ordinària de febrer. 
 
A més, la gerent recorda que el Catàleg de Serveis per al 2021, aprovat en una sessió 
anterior del Consell Rector, arrenca avui, tot i que hi ha una part dels serveis el període 
de sol·licituds dels quals comença el dia 15 de desembre, motiu pel qual serà un final 
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d’any tècnicament complicat, perquè s’espera que es concentrin en uns dies fins a 
unes 900 sol·licituds de servei.  
 
Finalment, la gerent informa els assistents que, a més de la modificació a la qual s’ha 
fet esment anteriorment, en la sessió ordinària del Consell Rector de gener està previst 
que es plantegi també la planificació operativa per al 2021, i que probablement en la 
sessió del mes de febrer s’informarà els membres del Consell sobre l’estat en què es 
troba el projecte de l’Observatori Social i de Salut. 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

513 23/10/2020 Subvencions 2020/1091 
Decret de concessió a Pallapupas de la subvenció exclosa de concurrència pública prevista 
nominativament al pressupost per a les despeses del projecte Somriures a l'hospital de Girona 
Dr. Josep Trueta 2020 

514 26/10/2020 Subvencions 2020/0352 
Decret de concessió a Càritas Diocesana de Girona de la subvenció exclosa de concurrència 
pública prevista nominativament al pressupost per a les despeses del projecte del Centre 
distribució d'aliments 

515 26/10/2020 Contractació 2020/1675 
Decret d’inici i aprovació de l’expedient per a la contractació del subministrament de llicències 
qlik sense enterprise - client manager - o similar i qlik analytics platform o similar. 

516 27/10/2020 Subvencions 2020/0305 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules en 
matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments i a ONL i d’intervencions terapèutiques per 
a ajuntaments Pm07 2020 

517 27/10/2020 Subvencions 2019/1525 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

518 27/10/2020 Subvencions 2019/1853 
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, per les despeses del Projecte de suport a l’elaboració del Pla municipal de 
salut per a l’any 2019 

519 27/10/2020 Subvencions 2019/2445 
Decret de minoració de la subvenció exclosa de concurrencia pública SUMAR Empresa d’Acció 
Social SL, per les despeses del Projecte de suport a les Jornades 10x10 càpsules d’innovació 
social per a l’any 2019 

520 27/10/2020 Subvencions 2020/0159 
Decret d’aprovació de la modificació de la subvenció directa nominativa a la Universitat de 
Girona per al suport a les activitats organitzades per la Càtedra de Promoció de la Salut 

521 27/10/2020 Subvencions 2020/0270 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls en 
matèria de condicions i estils de vida per ajuntaments Pm07 2020 

522 27/10/2020 Subvencions 2020/0634 
Decret d’aprovació de la modificació de la subvenció exclosa de concurrència pública a la 
Fundació Privada Oncolliga Girona prevista amb carácter nominatiu al pressupost pel Servei de 
drenatge limfàtic 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

523 27/10/2020 Subvencions 2020/0958 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Colomers en matèria de 
condicions i estils de vida a ajuntaments i a ONL i d’intervencions terapèutiques per 
ajuntaments Pm07 2020 

524 27/10/2020 Subvencions 2020/0964 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries del 
programa de seguretat, vigilancia, salvament i socorrisme a les platges Pt08 2020 

525 27/10/2020 Subvencions 2020/1512 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Sales 
de Llierca per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

526 27/10/2020 Subvencions 2020/1513 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de la Vall 
d’en Bas per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

527 27/10/2020 Subvencions 2020/1524 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de les 
Planes d’Hostoles per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

528 27/10/2020 Subvencions 2020/1526 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Beuda 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

529 27/10/2020 Subvencions 2020/1540 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Maià de 
Montcal per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

530 27/10/2020 Subvencions 2020/1543 
Decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Besalú 
per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

531 27/10/2020 
Gestió 

econòmica 
2020/1711 

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

532 27/10/2020 Contractació 2020/1786 Decret d’aprovació del Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l’any 2021 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

533 27/10/2020 
Gestió 

documental i 
arxiu 

2020/1800 Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital de la senyora Alba Tarrés  

534 27/10/2020 
Gestió 

documental i 
arxiu 

2020/1801 Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital del senyor Xavier Perafita 

535 27/10/2020 
Gestió 

documental i 
arxiu 

2020/1802 Decret de sol·licitud d’emissió del certificat digital de la senyora Angi Vilà 

536 30/10/2020 
Gestió 

administrativa i 
RH 

2020/0537 Decret d’aprovació de la prestació serveis del personal de Dipsalut (Segona onada COVID-19) 

537 30/10/2020 Contractació 2020/1789 
Decret d’adjudicació a Comercial Paperera SL del contracte menor per al subministrament de 
dos videoprojectors 

538 03/11/2020 Secretaria 2020/1799 
Decret de modificació de la convocatòria a la reunió ordinària del Consell Rector de 3 de 
novembre de 2020 

539 03/11/2020 Contractació 2020/1810 
Decret d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 4 ordinadors de sobretaula, 
4 ordinadors portàtils i 8 llicències Microsoft Office 2020 

540 05/11/2020 Subvencions 2019/0982 
Decret de revocació de la subvenció a l’Ajuntament de Campllong per a despeses d’inversió en 
els consultoris locals (SACI) per a l’any 2019 

541 05/11/2020 Contractació 2019/2950 
Decret relatiu a la segona modificació del sistema de tramitació simplificada de pagament 
menors per contractes de serveis 

542 05/11/2020 Subvencions 2020/0156 
Decret de concessió a l’Associació Dentistes Solidaris de Girona de la subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les despeses de l’actuació 
Somriures Solidaris 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

543 05/11/2020 Subvencions 2020/0223 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Flaçà en matèria de 
condicions i estils de vida a ajuntaments Pm07 2020 

544 05/11/2020 Subvencions 2020/0355 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Calonge del programa de 
seguretat, vigilancia, salvament i socorrisme a les platges Pt08 2020 

545 05/11/2020 Subvencions 2020/0417 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Bàscara en matèria de 
condicions i estils de vida a ajuntaments Pm07 2020 

546 05/11/2020 Subvencions 2020/0430 
Decret de concessió a Diari de Girona SA de la subvenció exclosa de concurrència per al 
projecte de Suport a la publicació del suplement setmanal de salut al diari per l’any 2020 

547 05/11/2020 Contractació 2020/0992 
Decret de rectificació d’un error material detectat al decret d’adjudicació del servei de telefonia 
mòbil per a les cabines dels desfibril·ladors del programa “Girona, territori cardioprotegit” 
(Pm05) del Catàleg de serveis de Dipsalut 

548 05/11/2020 Subvencions 2020/1424 
Decret de minoració de subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts per al finançament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut 

549 05/11/2020 Subvencions 2020/1514 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

550 05/11/2020 Subvencions 2020/1619 
Decret de concessió a l’Ajuntament de La Vall de Bianya de la subvenció exclosa de 
concurrència pública per als municipis de la Garrotxa (SIGMA 2020) 

551 05/11/2020 Subvencions 2020/1651 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Girona de la subvenció exclosa de concurrència pública 
prevista nominativament al pressupost de Dipsalut relatiu a l’aprovació de l’Addenda al conveni 
de col·laboració per a l’execució el Pla Anual d’Actuacions, per a l’any 2020. 

552 05/11/2020 Subvencions 2020/1698 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Breda de la subvenció exclosa de concurrència pública 
per a les despeses del projecte Viles pel Benestar 2020 
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file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0430_05_11_2020
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file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1514_05_11_2020
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

553 05/11/2020 Subvencions 2020/1739 

Decret de concessió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de la subvenció 
exclosa de concurrència pública prevista nominativament al pressupost per a les despeses del 
projecte de l’Agenda Llatinoamericana 2021, de l'exclusió a la inclusió de nens, nenes, 
adolescents i joves en situació de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso i d’escola d'educació 
especial 

554 05/11/2020 
Gestió 

administrativa i 
RH 

2020/1796 
Decret de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions per la senyora 
Paz Horas Arias 

555 05/11/2020 
Gestió 

administrativa i 
RH 

2020/1798 Decret d’aprovació de l’ajuda social de salut 2020/0040 al senyor Àngel Marcó Alsina 

556 09/11/2020 Subvencions 2019/2721 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Tortellà per a actuacions 
relatives als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut (SIGMA 2019) 

557 09/11/2020 Subvencions 2020/0250 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Les Preses en matèria de 
condicions i estils de vida a ajuntaments Pm07 2020 

558 09/11/2020 Subvencions 2020/1021 
Decret de modificació de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del 
programa de seguretat, vigilancia, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de 
Girona Pt08 2020 

559 09/11/2020 Subvencions 2020/1186 
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament de Bolvir per al finançament del 
servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació 
de Girona (Pt15) per l’any 2020 

560 09/11/2020 Subvencions 2020/1193 
Decret de minoració de l’import 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 de la 
demarcació de Girona (Pt15) per l’any 2020 

561 09/11/2020 Subvencions 2020/1265 
Decret de minoració de l’import de la subvenció a l’Ajuntament d’Alp per al finançament del 
servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació 
de Girona (Pt15) per l’any 2020 
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file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2019_2721_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_0250_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1021_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1186_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1193_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1265_09_11_2020
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

562 09/11/2020 Subvencions 2020/1502 
Decret de concessió a l’Ajuntament de Ribes de Freser de la subvenció per al finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT) 

563 09/11/2020 Contractació 2020/1809 
Decret d’adjudicació a Pau López Marín de la contractació menor del servei de formacions de 
claustre a centres que fan el programa Sigues tu sobre “La gestió de les emocions a l’aula” 

 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1502_09_11_2020
file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2020_1809_09_11_2020
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4. Expedient 2020/1653/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions 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 per a l'any 2020 
 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que es tracta de 
la resolució de la darrera convocatòria de subvencions corresponents al 2020 de les 
aprovades pel Consell Rector en els mesos anteriors. 
 
La gerent explica que, al llarg dels anys, la relació de Dipsalut amb els diferents 
col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l'acció social de la demarcació ha 
estat en forma de fórum, que ha permès passar de les subvencions excloses de 
concurrència que s’atorgaven en el passat a l’actual línia de subvencions amb 
concurrència pública, que ha permès donar cabuda a més col·legis professionals dels 
que inicialment podien optar a les ajudes econòmiques de l’Organisme.  
 
L’objectiu d’aquesta línia és oferir formació respecte de la concepció salutogènica a 
professionals que, tot i no pertànyer directament a l’àmbit de la salut, hi estan 
relacionats, i fer-ne divulgació. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach anuncia la seva intenció d’abstenir-se en la votació, atès 
que considera que no respon als objectius de Dipsalut de donar suport als municipis i, 
d’altra banda, no considera que els projectes proposats tinguin un vessant divulgatiu, 
sinó que són activitats formatives per als col·legiats.  
 
La vocal senyora Gisela Saladich i la vocal senyora Sílvia Paneque expressen la seva 
intenció de votar favorablement la proposta.   
 
La presidenta planteja, de cara a futures convocatòries, una posible revisió de les 
bases tenint en compte els comentaris de la senyora Pèlach.  
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: 

Bases especifiques reguladores 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 que incorporin la perspectiva 
de Dipsalut en la seva concepció de la salut i 
l'acció social 

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

Nom convocatòria: 

Convocatòria de subvencions del programa 
de suport econòmic a col·legis professionals 
de la salut, el Benestar i/o Acció Social de la 
demarcació de Girona per a la realització 
d'activitats de formació als seus col·legiats, 
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per a l'any 2020 (Publicada al BOP de Girona 
núm.188, de 29 de setembre de 2020) 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 60.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/48912/Ajuts a col·legis professionals 

Període subvencionable Del dia 01/11/2019 al dia 30/11/2020 

Data obertura període sol·licituds 30/09/2020 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del dia 30/09/2020 al dia 15/10/2020 

 
Antecedents 
 
El 12 de novembre de 2020, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les Persones emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la 
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 
“Que s’han presentat 6 sol·licituds. Totes compleixen els requisits de les bases i la 
convocatòria d’acord amb l’Annex I . 
 
Que els col·legis professionals inclosos en l’Annex I són tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets, tal i 
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb el límit 
fixat en els punt 7 de la convocatòria, és a dir, el 100% de la base subvencionable amb 
un màxim de 10.000,00 €.  
 
Que una vegada determinats els imports segons el punt 7 de la convocatòria, no cal 
fer cap prorrateig atès que el global que es concedeix és inferior al crèdit disponible 
per a la convocatòria.” 
 
Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària de seixanta mil euros (60.000,00 
€) i un cop feta l’atribució de subvencions es produeix un sobrant de sis mil set-cents 
vint euros (6.720,00 €). 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
Els col·legis que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a 
les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud els beneficiaris han declarat que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
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d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Tots els col·legis que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Atès l’informe proposta, de data 13 de novembre de 2020, emès pel cap de Serveis 
Jurídics, Econòmics i d’Organització i la gerent de Dipsalut. 
 
D’acord amb el punt 5 de la convocatòria de la subvenció l’Àrea de Promoció de la 
Salut, Benestar i Atenció a les Persones serà el centre gestor d’instrucció del 
procediment de concessió d’aquesta subvenció i serà qui a la vista de l’expedient 
formularà la proposta de resolució degudament motivada.La proposta de resolució ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció, la 
quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, així 
com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria que disposen que la proposta de resolució formulada pel centre gestor de 
la subvenció serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà 
l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, i vist que és l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció  de la vocal senyora Laia 
Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Acceptar les valoracions atorgades segons el punt 7 de la convocatòria que 
consten en l’Annex I. 
 
Segon. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a col·legis 
professionals de la salut, el Benestar i/o Acció Social de la demarcació de Girona per 
a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats, per a l'any 2020, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
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Tercer. Disposar la despesa per un import total de cinquanta-tres mil dos-cents 
vuitanta euros (53.280,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48912 
Ajuts a col·legis professionals del pressupost de Dipsalut per a l’any 2020 que es 
detalla a continuació: 
 
 

 
Aplicació 

pressupostària 
Crèdits 

Ajuts a col·legis professionals 4/3110/48912 53.280,00 € 

 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 19 de gener de 2021. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica 
de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions publiques. 
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Annex I         

Num. 

expedient 
Entitat NIF Projecte 

Base 

subvencio-

nable 

corregida 

Subvenció 

que es 

concedeix 

% atorgat / 

base 

subvencio-

nable 

Conceptes no 

subvenciona-

bles 

2020/1760 
Col·legi de Veterinaris 
de Girona 

Q1771001C 
Activitats formatives en 
promoció de la salut del Col·legi 
de Veterinaris de Girona 

10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2020/1771 

Col·legi Oficial 

d'Infermeres i 

Infermers de Girona 

Q1766003F 

Activitats de formació amb la 

perspectiva de Promoció de la 

salut 

10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2020/1779 
Col·legi de Metges de 

Girona 
Q1766001J 

Projecte Promoció de la Salut 

2020 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2020/1782 

Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de 

Girona 

Q1766002H 
Projecte Interdisciplinar de 

Promoció de la Salut 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2020/1783 

Col·legi Oficial de 

Psicologia de 

Catalunya 

Q5855028F 
Promoció de la salut Fòrum 

sanitari 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2020/1784 

Col·legi Terapeutes 

Ocupacionals de 

Catalunya 

Q0801914C 

Control motor orientat a 

activitats per a la reeducació de 

les activitats de la vida diària 

3.280,00 € 3.280,00 € 100,00%  

    TOTAL ..... 53.280,00 €   
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5. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
6. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
 
La presidenta, atès que es tracta de la darrera sessió del Consell Rector de 2020,  
destaca que la crisi sanitària actual ha representat un repte que, de cara al 2021, farà 
que l’Organisme tingui encara més feina per a tractar de reduir-ne els efectes negatius. 
 

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


