Pla Estratègic de Subvencions

2016

Dipsalut - Pla Estratègic de Subvencions 2016

Pàgina 1

ÍNDEX
PREÀMBUL
.................................................................................................................. Pàg. 3
CAPITOL I.
DISPOSICIONS GENERALS
.................................................................................................................. Pàg. 4
CAPITOL II.
EIXOS ESTRATÈGICS
.................................................................................................................. Pàg. 5
CAPITOL III.
BENEFICIARIS I MATERIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN LES SUBVENCIONS
.................................................................................................................. Pàg. 6
CAPITOL IV.
SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
.................................................................................................................. Pàg. 9
CAPITOL V.
SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
.................................................................................................................. Pàg. 12
CAPITOL VI.
SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL
.................................................................................................................. Pàg. 14
CAPITOL VII.
ALTRES SUBVENCIONS
.................................................................................................................. Pàg. 17
CAPITOL VIII.
COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT
.................................................................................................................. Pàg. 18
CAPITOL IX.
VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE SUBVENCIONS
…..........................................................................................................…. Pàg. 19

Dipsalut - Pla Estratègic de Subvencions 2016

Pàgina 2

PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix
que els òrgans de les Administracions Públiques -o qualsevol ens que proposi
l’establiment de subvencions- hauran de concretar, amb caràcter previ, en un Pla
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que pretenen amb la seva aplicació i
els terminis necessaris per a la seva consecució. Alhora, s’establiran els costos
previstos i les fonts de finançament, i es supeditaran en tot cas, al compliment dels
objectius de l’estabilitat pressupostària.
La gestió de les subvencions es durà a terme segons els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquest principis
suposen un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa
pública subvencional.
El Pla Estratègic de Subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu treball, en
especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accès a la informació pública i bon govern. Aquesta informació suposa
un avanç en la coordinació entre les administracions públiques i les diferents àrees
que composen l’Organisme.
Dipsalut, mitjançant les subvencions concedides als ajuntaments i a les entitats sense
ànim de lucre, contribueix a què sigui possible a les comarques gironines la realització
de projectes de promoció i protecció de la salut.
Per mitjà de la seva Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, realitza i fomenta
campanyes de divulgació i promoció de la salut per ajudar a les persones a modificar
els seus hàbits individuals, per assolir estils de vida saludables. Alhora, i per mitjà de
la seva Àrea de Protecció de la Salut, realitza un conjunt d’actuacions encarades a la
vigilància i control, destinades a preservar la salut de la població davant d’agents
físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements
del medi i els indrets de convivència humana, en aplicació de les seves competències
d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona, en relació amb
totes les atribucions que en matèria de salut pública tenen atribuïdes per la legislació
de règim local i sectorial vigent.
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CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
L’establiment de subvencions per part de Dipsalut s’ajustarà al que es preveu en
aquest Pla en els àmbits de l’Àrea de Protecció de la Salut i en l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut.
L’Àrea de Protecció de la Salut té com a objectiu donar un suport econòmic a totes
aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals en el marc de les
seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels
ciutadans en front a riscos d’origen físic, químic o microbiològic.
L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut té com a objectiu donar suport econòmic a
totes aquelles actuacions que tenen com a finalitat l’optimització dels recursos públics
i privats en el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació.
Article 2
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió
de les consignacions en els pressupostos de l’Organisme i l’aprovació de les bases
reguladores de la seva concessió.
L’establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 3
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir cap indemnització o
compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica ens els termes que s’hi
especifiquen.
Article 4
El Pla Estratègic de Subvencions es gestionarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el
compliment dels seus objectius i eficiència en la utilització dels recursos públics,
distribució equitativa i sostenible dels recursos, cooperació entre administracions i
col·laboració amb els diversos agents del territori, garantia de bones pràctiques en la
regulació i ordenació per establir requisits, barems i sistemes de control i avaluació i,
en tot cas, amb adequació a la legalitat pressupostària i optimització de la gestió.
L’objectiu últim de les subvencions de Dipsalut serà, en tot cas, l’equilibri territorial pel
que fa als serveis municipals i a les obligacions dels Ajuntaments en matèria de salut
pública.
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CAPITOL II. EIXOS ESTRATÈGICS

Article 5
El Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut té com a finalitat dotar de coherència les
diverses subvencions que s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i
privades sense ànim de lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus
recursos disponibles i les seves necessitats.
Aquesta coherència es concreta en les següents línies estratègiques:
a) La vertebració territorial de la demarcació de Girona, particularment en les
relacions dels Ajuntaments, les institucions i les administracions públiques amb
la seva ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les persones a
entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al
desenvolupament de les capacitats dels individus i de les comunitats per
incrementar el control sobre la seva salut, generant sinèrgies amb els entorns
urbans saludables, contribuint així a la millora de la salut dels ciutadans.
b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de manera
directa o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir els seus
Ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir el seu
l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa la vida de
les persones.
c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació
concretes, potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la
formació, per tal de garantir una òptima gestió dels recursos i la seva
adequació a les finalitats que es persegueixen.
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CAPÍTOL III. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUE S’ESTABLIRAN LES
SUBVENCIONS

Article 6
Dipsalut concedirà subvencions a favor d’ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i
altres ens municipals i supramunicipals o d’àmbit no territorial amb la finalitat de donar
les eines necessàries a aquests institucions perquè puguin incidir en la modificació
dels hàbits i actituds de la població a favor de la seva salut i de la seva qualitat de
vida, pel que fa al seu àmbit territorial.
Dipsalut també concedirà subvencions a favor d’ajuntaments de la demarcació de
Girona amb la finalitat d’assegurar uns nivells òptims de salut pública i a reduir les
situacions de risc per a la salut dins del marc de les seves competències municipals.
Article 7
Les subvencions atorgades per Dipsalut seran les següents:
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a
la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida
a la demarcació de Girona
Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a
la realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la
demarcació de Girona
Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut (Pm07)
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa
Salut i Crisi (Pm10)
Subvenció per al funcionament dels consultoris locals
Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges (Pt08)
Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la
lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)
Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut
Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social
Subvenció per a alfabetització de persones adultes
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Subvenció per a manteniment de centres docents d’educació especial
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament
Subvenció per a projectes de cooperació internacional
Subvenció per a projectes de sensibilització
Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes
d’igualtat de les persones amb discapacitat
Subvenció a les administracions públiques no territorials i a les entitats de
dret públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos,
simposis i jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a
la demarcació de Girona

Aquesta relació és a títol enunciatiu, sense que Dipsalut resti vinculat al
desenvolupament i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionades en el
propi Pla, i sense perjudici d'altres que en puguin sortir.
En qualsevol cas, aquesta relació només tindrà eficàcia quan l’Organisme aprovi les
bases i la seva convocatòria, i sense perjudici de les modificacions que vulgui
introduir-hi.
La resolució d’aprovació de les bases establirà en cadascuna de les subvencions els
crèdits totals disponibles i determinarà si la subvenció és compatible amb la percepció
d’altres ajuts.
Article 8
Dipsalut atorgarà subvencions de concessió directa en els termes que s’estableixen a
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP
núm. 44 de 2 de març de 2012) i, amb caràcter excepcional, aquelles en les quals
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitària, o altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
En aquest sentit, tindran preferència els Ajuntaments peticionaris de subvencions que
es trobin en una situació d’obligació legal de realitzar l’actuació per a la qual se
sol·licita la subvenció i no puguin finançar-la amb recursos propis, en especial pel que
fa a actuacions que no es puguin encabir en les subvencions recollides en l’article
anterior.
Article 9
La Intervenció de Dipsalut, seguint les directrius definides en l’article 12 del
Reglament de la Llei General de Subvencions –referents al règim de seguiment i
avalució contínua del Pla– serà l’encarregada de portar a terme el control i l’avaluació
dels resultats que es derivin de l'aplicació d’aquest Pla Estratègic.
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En aquest sentit, la Intervenció podrà demanar la col·laboració dels diferents centres
gestors de les àrees de Dipsalut afectades pel Pla, per tal de desenvolupar les seves
atribucions en matèria de seguiment i avaluació.
Un cop finalitzi la vigència d’aquest Pla, la Intervenció podrà, si ho considera
convenient, emetre un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius
plantejats en el mateix que inclogui la proposta de suggeriments per a la redacció del
següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Organisme.
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CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Article 10
L’Àrea de Promoció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les
línies de subvenció següents:

Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la
realització d’intervencions terapèutiques per a millorar la qualitat de vida a la
demarcació de Girona
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense
ànim de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a la demarcació de Girona intervencions terapèutiques següents:




Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin
suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de
col·lectius en situació de vulnerabilitat social o situacions de risc derivades
de processos d’envelliment amb malalties associades.
Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors de
col·lectius afectats.

Destinataris: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o
delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar
a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 10 de febrer al 10 de març de 2016
Termini de justificació: 4 d’octubre de 2016

Subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la
demarcació de Girona
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense
ànim de lucre que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de
Girona, en el període descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut i
d’hàbits saludables destinades a la població en general.
S’entendrà la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar
eines les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a
la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors
que la influeixen, per fer més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència
millorar la seva qualitat de vida.
Dipsalut - Pla Estratègic de Subvencions 2016
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Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte
d’aquestes bases les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o
delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin previst realitzar
a la demarcació de Girona activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables
destinades a la població en general.
Termini de sol·licituds: Del 10 de febrer al 10 de març de 2016
Termini de justificació: 4 d’octubre de 2016
Subvenció del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats
de promoció de la salut (Pm07)
Objecte: Regular el programa de suport econòmic del Catàleg de Serveis de
Dipsalut, destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona que hagin realitzat o
tinguin previst realitzar en l’àmbit dels seus respectius municipis, en el període
descrit en la convocatòria, activitats de promoció de la salut.
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que té com a finalitat fer avançar a
les persones cap a un estat òptim de benestar.
Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar
eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les
habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control
sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen
(personals, ambientals, socials i econòmics).
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Termini de sol·licituds: Del 26 de juliol al 30 de setembre de 2016
Termini de justificació: 6 de febrer de 2017
En tots els casos, les bases establiran, si escau, l’import màxim subvencionable o bé
el percentatge màxim de subvenció que s’hagi d’aplicar a la despesa prevista.
Subvenció de suport econòmic als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals
i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Salut i Crisi (Pm10).
Objecte: Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona als Ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que de forma
clara i justificada donin resposta als objectius del programa “Salut i Crisi” i que
treballin dins el marc d’intervenció proposat.

Dipsalut - Pla Estratègic de Subvencions 2016

Pàgina 10

Destinatari: Els Ajuntaments de la demarcació de Girona, els ens locals
supramunicipals de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat que
acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre d’abast supramunicipal
amb seu o delegació a les comarques de Girona i que tinguin previst realitzar a la
demarcació de Girona projectes que donin resposta a la crisi acomplint els
objectius del programa objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 23 de desembre de 2015 al 3 de febrer de 2016.
Termini de justificació: 17 de novembre de 2016.

Subvencions per al funcionament dels consultoris locals
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a finançar l’adquisició i millora d’equipaments i les
despeses ordinàries de funcionament dels consultoris locals de titularitat municipal.
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
Termini de sol·licituds: Del 26 de juliol al 2 de setembre de 2016
Termini de justificació: 11 de novembre de 2016
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CAPITOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Article 11
L’Àrea de Protecció de la Salut establirà, durant el període de vigència del Pla, les
línies de subvenció següents:

Subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges (Pt08)
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a finançar la seguretat, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut
per a l’any 2016.
Destinatari: Tots els ajuntaments del litoral gironí
Termini de sol·licituds: Del 9 de març al 7 d’abril de 2016
Termini de justificació: 27 d’octubre de 2016

Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes (Pt10)
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments per tal
de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar
contra les plagues urbanes presents als seus municipis.
Destinatari: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona
Termini de sol·licituds: Del 12 de juliol al 29 de setembre de 2016
Termini de justificació: 6 de febrer de 2017
Subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques
municipals de protecció de la salut
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als ajuntaments de la
demarcació de Girona per a finançar les actuacions en relació amb les
competències que la normativa atribueix els ajuntaments en matèria de protecció
de la salut pública.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria tots els ajuntaments de la
demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut, que hagin
obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut.
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Termini de sol·licituds: Del 15 de gener al 25 de novembre de 2016
Termini de justificació: El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte
subvencionat es determinarà a la resolució de cadascuna de les subvencions
concedides.

Dipsalut - Pla Estratègic de Subvencions 2016

Pàgina 13

CAPITOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL

Article 12
El servei d’Acció Social establirà, durant el període de vigència del Pla, les línies de
subvenció següents:
Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de
Girona iniciatives que lluitin contra la pobresa i treballin per la inclusió social
mitjançant l’accés de la ciutadania al compliment dels drets fonamentals d’accés
als aliments, de pernoctació i d’higiene personal.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la
convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016

Subvenció per a alfabetització de persones adultes
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als Ajuntaments de la
demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000 habitants que no
disposin de centres de formació d’adults per a contribuir a diversificar l’oferta
formativa pel que fa a formació bàsica i essencial, com l’alfabetització.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona amb una població inferior a 10.000
habitants que no disposin de centres de formació d’adults, que hagin realitzat o
tinguin previst realitzar a les comarques gironines actuacions relacionades amb
l’objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016
Subvenció per a manteniment de centres docents d’educació especial
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats gestores
de centres docents d’educació especial (Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats
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sense ànim de lucre) per contribuir al finançament de les despeses de
manteniment d’aquests centres.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la
convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016

Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de
Girona projectes de foment del desenvolupament humà sostenible en el marc
d’iniciatives de cooperació internacional.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la
convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016

Subvenció per a projectes de cooperació internacional
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de
Girona projectes de foment del desenvolupament de països del tercer món.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a les comarques gironines projectes relacionats amb l’objecte de la
convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016
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Subvenció per a projectes de sensibilització
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut als Ajuntaments de la
demarcació de Girona i a les entitats sense ànim de lucre que, en el període descrit
a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst portar a terme a la demarcació de
Girona activitats que treballin per al desenvolupament humà i local sostenibles i
integrador.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els
Ajuntaments de la demarcació de Girona i les entitats de dret privat sense ànim de
lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona, que hagin realitzat o tinguin
previst realitzar a les comarques gironines activitats relacionades amb l’objecte de
la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016

Subvenció a les entitats de dret públic sense ànim de lucre per a projectes
d’igualtat de les persones amb discapacitat
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats sense ànim
de lucre que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst
portar a terme a la demarcació de Girona projectes que garanteixin la igualtat
assistencial a les persones amb discapacitat.
Destinatari: Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions les entitats de
dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a les comarques gironines activitats
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 16 de març al 30 de juny de 2016
Termini de justificació: 10 de novembre de 2016
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CAPITOL VII. ALTRES SUBVENCIONS

Article 13
Dipsalut establirà a més, durant el període de vigència del Pla, la línia de subvenció
següent:
Subvenció a les administracions públiques no territorials i a les entitats de dret
públic sense ànim de lucre per a la realització de congressos, simposis i
jornades relacionats amb la salut pública i ciències de la salut a la demarcació
de Girona.
Objecte: Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ens de dret públic o
privat sense ànim de lucre per a finançar les despeses d’organització de
congressos, simposis o jornades amb l’objectiu de presentar i difondre els últims
avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una
major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública i amb les
ciències de la salut en general, quan es realitzin en la demarcació de Girona.
Destinatari: Les administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de
dret privat que acreditin fefaentment que son entitats sense ànim de lucre i que
hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions
relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Termini de sol·licituds: Del 15 de març al 15 d’abril i del 18 d’abril al 12 de
setembre de 2016.
Termini de justificació: 12 de desembre de 2016.
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CAPITOL VIII. COSTOS PREVISIBLES I FONTS DE FINANÇAMENT

Article 14
Els costos previsibles i les fonts de finançament d’aquest Pla Estratègic de
Subvencions son els següents:
Fonts de finançament:
Fons propis i derivats de la Diputació de Girona, segons el pressupost de l’exercici
2016.
Costos previsibles:
Programa de foment ONL (Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la
salut i d’hàbits saludables i intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida
a la demarcació de Girona): 200.000,00 €
Programa de foment hàbits saludables (Pm 07): 290.000,00 €
Realització de congressos, simposis i jornades relacionats amb la salut pública i
ciències de la salut a la demarcació de Girona: 30.000,00 €
Programa Salut i Crisi (Pm10): 1.300.000,00 €
Programa de control de plagues: 450.000,00 €
Programa de seguretat, vigilància i salvament platges: 376.000,00 €
Finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció
de la salut: 350.000,00 €
Acció Social per a ajuntaments: 200.000,00 €
Acció Social per a entitats: 140.000,00 €
Centres d'educació especial per a Ajuntaments: 60.000,00 €.
Centres d'educació especial per a entitats: 30.000,00 €.
Centres municipals d'adults: 60.000,00 €.
Sensibilització per a ajuntaments: 10.000,00 €
Sensibilització per a entitats: 10.000,00 €
Cooperació al desenvolupament per a entitats 75.000,00,00 €.
Cooperació al desenvolupament per a Ajuntaments: 10.000,00 €.
Programa consultoris locals: 200.000,00 €
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CAPITOL IX. VIGÈNCIA I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA ESTRÀTEGIC DE
SUBVENCIONS

Article 15
El Pla Estratègic de Subvencions es regularà segons el que estableixen la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en
sessió de 21 de febrer de 2012 (BOP número 44, de 2 de març de 2012).
Article 16
Aquest Pla Estratègic tindrà vigència des de l’1 de gener de 2016 i s’estendrà fins el
31 de desembre de 2016, sense perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació
anticipada que es pugui acordar.
Girona, 30 d’octubre de 2015
El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas
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