Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2017_2070_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 8 d’agost de 2017.
Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/11
1
Ordinària
rdinària
8 d’agost
’agost de 2017
De les 12:35
12
a les 13:00 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi estan assisteixen:
•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Po
Albert Gómez i Casas
Gisela Saladich i Parés
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Vicesecretari:
Jordi Turon i Feliu

•

Viceinterventor:
nterventor:
Ernest Ruiz i Garcia

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

Han excusat la seva absència el president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, i
els vocals senyora Marta Felip i Torres, senyor Albert Piñeira i Brosel i senyor Lluc
Salellas i Vilar.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/10, del dia
4 de juliol 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Exp. 3_2016 _660 _X0203E02 – Proposta de ratificació del Decret d’aprovació
de l’addenda al conveni tipus de col·laboració
col·laboració interinstitucional amb i els
Ajuntaments / Consells Comarcals de la demarcació per al desenvolupament
del programa de teleassistència domiciliària
6. Exp. 19_2017_1785_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la
convocatòria de subvencions a les entitats
entitats sense ànim de lucre de la
demarcació per a donar suport a projectes de cooperació internacional (COOP)
7. Exp. 19_2017_1893_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la
convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la
demarcació
ció per a inversions en equipaments dels centres d’acció social
8. Exp. 19_2017_2038_X0101 – Proposta de suport econòmic als Ajuntaments de
la Garrotxa per a actuacions del Catàleg de Serveis de Dipsalut
9. Exp. 5_2017_718_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria
nvocatòria de suport
econòmic als Ajuntaments de la demarcació per a finançar les despeses
derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris
Saludables (PUIS)
10. Exp. 19_2017_763_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions
ons a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes
d’intervenció terapèutica (SOI)
11. Exp. 19_2017_764_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes de
promoció de
e la salut (SOP)
12. Exp. 4_2017_765_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport
econòmic als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització
d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació (Pm07)
13. Exp. 4_2017_768_X0101
7_768_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions als Ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre per a projectes
que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació (ASA - ASO)
14. Exp. 4_2017_770_X0101 – Proposta de resolució
solució de la convocatòria de
subvencions als Consells Comarcals i ens dependents per a projectes d’atenció
social a la demarcació (ASCC)
15. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
16. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
Per absència del president, senyor Josep M. Corominas, i d’acord amb el que
estableix l’article 16.1 dels Estatuts de l’Organisme, presideix la sessió el
vicepresident primer, senyor Fermí Santamaria.
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1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
sessió anterior, número 2017/10, del
dia 4 de juliol 2017, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2017/10, del dia 4 de juliol
liol de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
El vicepresident primer informa els assistents sobre la reunió de la Presidència amb la
directora general de Famílies
amílies de la Generalitat de Catalunya, senyora Roser Galí i
Ozard, per a tractar possibles vies de col·laboració
col
amb l’Organisme en la línia del
programa d’atenció a la gent gran.
gran
A més, el vicepresident primer informa els assistents sobre la visita a Dipsalut del
director de l’Institut
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdibGi),
senyor Jordi Barretina i Ginesta, per
per a compartir el model organitzatiu i explorar
futures línies de col·laboració amb l’ens.
3. Informació de la Gerència
La gerent informa els assistents que l’Organisme es troba en la fase final d´adjudicació
del concurs de dinamitzacions dels Parcs urbans de
e salut i que al setembre
s
es
reprendrà el servei.
A més, la gerent informa els assistents que s’estan realitzant a 3 platjes del litoral
simulacres en real dels prototips de les llaunes de rescat, amb molt bones valoracions
per part dels socorristes,
socorristes i que passat l’estiu s’informarà els membres del Consell
Rector amb detall de l’estat d’aquest projecte.
D’altra banda, la gerent explica que s’està preparant tota la informació necessària per
a la confecció del pressupost de l’Organisme per al 2018, i que a finals de mes tindrà
lloc una sessió de contrast amb tots i cadascun dels grups que hi participen.
Finalment, i respecte
especte a les notícies
not cies aparegudes als mitjans pel que fa a AGISSA, la
gerent informa els assistents que Dipsalut té preparat un comunicat, un cop revisat tot
el plec i amb la certesa que el procés d’adjudicació del contracte a l’empresa
l’
Prodaisa
es va fer amb tota la correcció i legalitat requerides,
requerid
per si cal facilitar informació als
mitjans o respondre les preguntes que es puguin formular a l’Organisme
l’Organisme.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
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Núm. Data aprovació

Unitat

Expedient Resum

347

26/06/2017

Subvencions 2014_1495

Decret de modificació parcial del decret de concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública pel
finançament del Pla de Salut Jove pels anys 2014, 2015 i 2016 a l’Ajuntament de Banyoles.

348

26/06/2017

Règim intern 2017_0725

Decret d’aprovació de la relació d’admissions i exclusions en el procediment de creació d’una borsa de treball
de tècnics d’Acc
d’Acció Social. Girona. Convocatòria oberta.

349

26/06/2017

Contractació 2017_1791

Decret d’aprovació del contracte menor de servei de desenvolupament d’una app (Quick Rescue) nativa per
iOS i Android. CPM 2017/34. Sixtemia Mobile Studio S.L.

350

26/06/2017

Règim intern 2017_1835 Decret d’acumulació de funcions de projectes formatius. Girona. L
LR,A
A.

351

26/06/2017

Règim intern 2017_1836 Decret d’acumulació de funcions de projectes formatius. Girona. R
RMC
C,E.

352

27/06/2017

Subvencions 2017_0751

353

27/06/2017

Decret d’ adjudicació del contract
contracte
e dels serveis contracte dels serveis necessaris per al desenvolupament del
Contractació 2017_0811 programa de gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal dels municipis
adherits al programa PT06 del catàleg de serveis de Dipsalut.

354

27/06/2017

Contractació 2017_1788

Decret per la concessió de subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Natura inclusiva vora el
Ter (SAE 2017/12). Girona. Consorci del Ter.

Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’assegurança de responsabilitat civil RC Autoritats i
Treballadors. Barcelona. Ferrer & Ojeda Correduría de Seguros SL.
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Núm. Data aprovació

Unitat

Expedient Resum
Decret de modificació de la subvenció per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit
de la salut i social a la demarcació de Girona ( SEC 2016/7). Fundació Investigació Germans Trias Pujol.

355

28/06/2017

Subvencions 2016_1281

356

28/06/2017

Decret de modificació de la subvenció del suport econòmic per a la realització de congressos, simposis i
Subvencions 2016_1615 jornades relacionats en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona. SEC 2016/11. Reial Acadèmia de
Med
Medicina de Catalunya.

357

28/06/2017

Subvencions 2016_2064

Decret de modificació de l’import de subvenció als ajuntaments per a les actuacions per a la lluita i control
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona. PT10 2016/ 110. Pals. Ajuntament de Pals.

358

28/06/2017

Subvencions 2017_0742

Decret per a la concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte
“Valentes i acompanyades”, anualitat 2017 (SAE 2017/7). Associació de Valentes i acompanyades. Girona.

359

28/06/2017

360

28/06/2017

Contractació 2017_1786

361

29/06/2017

Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del projecte
Subvencions 2017_0774 “manteniment de la xarxa d’itineraris a p
peu
eu o en bici de l’entorn de l’Estany de Banyoles”, 2017. (SAE 2017/16).
Banyoles. Consorci de l’Estany.

362

06/07/2017

Contractació 2017_1682

Intervenció

2017_1157 Decret aprovació modificació de crèdit de transferència de crèdit. 2TC1/2017.(LE 2017/58). Dipsalut.

Decret d’esmena d’error aritmètic en l’acord d’aprovació de la contractació del
d servei de teleassistència local
per a municipis de la demarcació de Girona

Decret contractació menor del servei d’integració d’infants i joves al Festivalot. CPM 2017/29 Pistatxo
Produccio
Produccions SL
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Núm. Data aprovació

Unitat

Expedient Resum
Decret contractació subministrament aliments peribles per a la seva distribució CPM 2017/37. UNIÓ DE
PAGESOS DE CATALUNYA

363

06/07/2017

Contractació 2017_1867

364

10/07/2017

Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de correus i dades de Dipsalut pel període del
Contractació 2013_2201 18/04/2017 al 30/04/2017 i de l’1/05/2017 al 31/05/2017. CPM 2017/25. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
SA, SME.

365

10/07/2017

Decret d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis de formació de l’ús del Desfibril·lador Extern
Contractació 2015_0753 Autònom (DEA) relatiu al programa “Girona, territori cardioprotegit”, i retorn de la garantia definitiva a
Universitat de Girona

366

10/07/2017

Subvencions 2016_0422

367

10/07/2017

Acceptar les al·legacions presentades per Federació Catalana de Voluntariat Social, el 9 de maig de 2017, atès
que queden correctament justificades totes les despeses del compte justificatiu i concedir l’import íntegre de la
Subvencions 2016_1231
subvenció a la Federació Catalana de Voluntariat
at Social, per import de mil cinc cents euros (1.500,00 €), de
conformitat amb l’acord del Consell Rector de 7 de juny de 2016 ( sessió ordinària 2016/06).

368

10/07/2017

Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modif
modificació
icació de la subvenció del suport econòmic a
Subvencions 2016_1448 entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de
Girona. ASO 2016/7. Girona. Fundació Privada Utopia.

369

10/07/2017

Decret de modificació de l’import de subvenció als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació
Subvencions 2016_2293 de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional. COOP 2016/2. Arbúcies. Associació de
Cooperació pel Desenvolupament de Bantand
Bantandicori.

370

10/07/2017

Subvencions 2016_2337

Decret de desestimació de les al· legacions a la proposta de modificació de subvenció per al finançament del
projecte de “Somriures solidaris”, anualitat 2016 (SAE 2016/ 3). Associació Dentistes solidaris. Girona.

Decret d’acceptació de les al·legacions a la proposta de modificació de la subvenció per a la realització de
projectes d’atenció social. ASCC 2016/2. Figueres. Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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Núm. Data aprovació

Unitat

Expedient Resum
Decret d’aprovació de la modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 6/2017. Sisena incorporació de
romanents . Dipsalut.

371

10/07/2017

Intervenció

2017_0323

372

10/07/2017

Tresoreria

2017_0449 Decret de devolució d
d’ingressos
’ingressos indeguts. Girona. Ajuntament de Bellcaire d’Empordà

373

10/07/2017

Decret d’aprovació de la subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses del “Integras Girona.
Subvencions 2017_0762 Atenció a dones que exerceixen la prostitució p
per
er l’anualitat 2017 (SAE 2017/15). Genera – Associació en
defensa dels drets de les dones. Barcelona.

374

10/07/2017

Règim intern 2017_1387 Decret d’autorització de compactació de la jornada reduïda. Girona. MC,S.
M

375

10/07/2017

Contractació 2017_1706

376

10/07/2017

Règim intern 2017_1845 Decret d’aprovació del conveni de pràctiques d’integració laboral amb Astrid 21. Girona. EB,H.
E

377

12/07/2017

Decret d’aprovació per reconeixement extrajudicial de les factures relatives a l’execució del Servei Local
Contractació 2016_0680 d’Orientació Familiar de les comarques gironines prestat per l’empresa SERSA i aixecament dels efectes
suspensius del reparament formulat per la Intervenció General

378

12/07/2017

Subvencions 2016_1205

Decret contractació menor serveis gestió documental del personal en matèria laboral, de Seguretat Social i
fiscal i de tramitació de retribucions. CPM 2017/31. DFG Economistes SL

Decret de modificació de l’import de la subvenció exclosa de concurrència pública
p
per al projecte de prevenció i
abordatge dels matrimonis forçats. Associació Valentes i Acompanyades. SAE 2016/16
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Núm. Data aprovació

379

12/07/2017

380

12/07/2017

Unitat

Expedient Resum

Subvencions 2016_2422

Decret d’aprovació bestreta de la subvenció per al fifinançament
nançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de
persones en el marc del programa “Salut i Crisi”. OPm10. 2016/11. Blanes. Ajuntament de Blanes.

2017_1868 Decret d’aprovació de l’aportació de fons a la Diputació de Girona
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5. Exp. 3_2016 _660 _X0203E02 – Proposta de ratificació del Decret
d’aprovació de l’addenda al conveni tipus de col·laboració interinstitucional
amb i els Ajuntaments / Consells Comarcals de la demarcació per al
desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària
domiciliària
Atès que en data 16 d’abril de 2017 finalitzava la pròrroga del conveni tipus de
col.laboració interinstitucional entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) i els ajuntaments/consells comarcals per al
desenvolupament
upament del programa de teleassistència domiciliària, Dipsalut i els ens
locals adherits van coincidir en fer palesa la necessitat de la continuïtat del servei
seguint les directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals del servei
de teleassistència
istència domiciliària establertes en els acords precedents aprovats en Junta
de Govern de 27 de novembre de 2012, prorrogat per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona de data 3 de març de 2015,
2015, fins a la formalització de la nova
licitació del servei de teleassistència domiciliària.
Atès que per regular la continuïtat del servei es feia necessari aprovar una addenda
als convenis aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el 27 de
novembre de 2012, i prorrogat per la Junta de Govern de la
la Diputació de Girona el dia
3 de març de 2015, que regulés la vigència, el finançament i el manteniment de la
resta de condicions previstes als convenis esmentats.
Atès que la competència per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb altres
administracions
racions correspon al Consell Rector segons l’article 10.15 dels Estatuts de
Dipsalut i que es feia necessari aprovar els convenis de col·laboració i procedir a la
seva signatura abans de l’aprovació de l’acord de continuïtat del servei, previst pel
Consell Rector de Dipsalut del mes d’abril.
Atès que l'apartat 1) de l'article 34.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
possibilita que "en casos d'urgència" les matèries que siguin competència del ple
puguin ser assumides per part del president, donant compte
compte al mateix.
En data 3 d’abril de 2017, mitjançant Decret de Presidència, es va aprovar l’addenda
al conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i els ajuntaments/consells
ajuntaments/consells comarcals de la
demarcació de Girona per al desenvolupament del programa de teleassistència
domiciliària, on s’indicava que havia de ser ratificat pel Consell Rector.
Atès l’informe proposta de 2 d’agost de 2017, emès per la gerent i el cap de l’Àrea
l’Àr de
Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut, on es proposa la ratificació del decret
esmentat anteriorment, per acord del Consell Rector de Dipsalut.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen
d
els
articles 9 i 10 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que li
corresponen, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Ratificar el Decret de la Presidència de Dipsalut, de data 3 d’abril de 2017, pel qual
s’aprova l’addenda al conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i els
ajuntaments/consells comarcals de la demarcació de Girona per al desenvolupament
del programa de teleassistència domiciliària, amb el text següent:
«Des de la creació de Dipsalut, la Diputació de Girona presta els serveis d’acció
social i Dipsalut els serveis de salut pública. Tanmateix, el Ple de la Diputació de
Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar
acordar “Aprovar inicialment la
transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a l’Organisme
Autonòmic de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”.
Així, en data
ta 1 de gener de 2016, la Unitat d’Acció Social de la Diputació de
Girona queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
En conseqüència, tots els contractes que gestiona aquesta unitat queden també
adscrits a Dipsalut.
En data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Girona
va aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació
de Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament del
programa de teleassistència domiciliària.
do
Aquest conveni es va signar amb els següents ens locals:
-

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal Pla de l’Estany
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Ripollès
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Salt
Ajuntament d’Olot

En data 3 de març
rç de 2015, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona,
va aprovar la pròrroga del conveni tipus de col·laboració esmentat.
En aplicació de les previsions contingudes en el conveni esmentat, la vigència
del qual finalitza amb data 16 d’abril de 2017,
2017, Dipsalut i els ens locals adherits
coincideixen en fer palesa la necessitat de la continuïtat del servei seguint les
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directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals del servei de
teleassistència domiciliària establertes en els acords precedents
precedents aprovats en
Junta de Govern de 27 de novembre de 2012, prorrogat per la Junta de Govern
de la Diputació de Girona de data 3 de març de 2015.
2015
Vista la proposta conjunta de la Gerència i el cap de
Administrativa i Econòmica, de 30 de març de 2017,on
justificació de l’interès general concurrent en el programa
domiciliaria i el seu impacte en drets fonamentals, com el
integritat física.

l’Àrea de Gestió
es fa constar la
de teleassistència
dret a la vida i la

Atès que en l’esmentada proposta es fa constar
constar que la teleassistència
domiciliaria és una prestació competència dels ens locals, de conformitat amb els
articles 23 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, i l’article 25
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Vist l’informe jurídic emès pel cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
de Dipsalut, el dia 29 de març de 2017, on s’analitza la situació actual del
contracte de teleassistència i les possibles vies per garantir la continuïtat del
servei mentre no es procedeixi a la formalització d’un nou contracte.
Atès que en l’esmentat informe es proposa la utilització de la figura de l’acord de
continuïtat del servei com a mesura per donar cobertura a la situació que és
generi a partir de la finalització del
del període contractual, el dia 16 d’abril, fent
servir, entre d’altres els següents fonaments de dret:
“No cal oblidar tampoc que, malgrat no ser una pròrroga contractual, la figura de
la continuïtat del servei queda també reflectida a la normativa de règim
règi local,
concretament a l’article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant
ROAS), que preveu l’obligació del contractista de prestar el servei amb
continuïtat i regularitat
laritat i que en cas d’extinció normal del contracte haurà de
seguir prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
Aquesta possibilitat unida a les raons de interès general esmentades i a la
cooperació interadministrativa amb els ajuntaments i consells comarcals que
també són beneficiaris d’aquest servei, fan necessària l’aplicació del principi de
continuïtat, el qual té recolzament tant doctrinal com jurisprudencial.
Doctrinalment l’admeten tant l’Informe de la Junta Consultiva de
de Contractació de
València, 2/2001, de 12 de juliol de 2001, com l’informe de la Junta Consultiva de
Contractació de la Generalitat de Catalunya, 7/2005, de 4 d’octubre, que
precisament defensa l’aplicació de l’article 235 del ROAS de forma que una
vegada esgotat el termini contractual podria donar-se
donar se la circumstància de que el
contractista hagi de continuar prestant el servei transitòriament sense que, al
seu judici, això hagi de ser conceptuat com una pròrroga.
En quant a la jurisprudència, respecte a aquest
aquest principi es poden consultar les
STSJ de Galícia, de 31 d’octubre de 2003, o la Sentencia de l’Audiència
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Nacional, de 21 de maig de 2002, que admet la continuïtat del servei amb
l’empresa que el venia prestant. També la Sentència del Tribunal Suprem de 2
de març de 1987 citada a l’informe 3/2010, de 30 de setembre de 2010, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
Més recent és l’informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Canàries que parla de
l’acord de continuïtat del servei com la via més adient per resoldre un cas similar
al que ens ocupa. En aquest sentit esmenta que aquesta solució eludeix
l’aparença de frau que altres solucions ofereixen i exigeix un acord motivat abans
de que el contracte s’extingeixi.
Concretament
tament a la part de l’informe on es defensa l’aplicació de l’acord de
continuïtat del servei es diu que aquesta via no vulnera la normativa de
contractació pública, sinó que pretén garantir l’interès general que sí es troba
recollit a la legislació de règim
règim local, no prevista a l’altra normativa específica.
Aquest acord es basa, per tant, en la legislació de règim local quan els
contractes afectin a competències pròpies dels ens locals, en el sentit de que
seria un supòsit habilitant per adoptar un acord motivat
motivat que garanteixi la
prestació del servei i que compti amb el consentiment del contractista (aplicant
l’article 303 del TRLCSP per analogia) per tal de garantir l’interès general.
Un argument més que reforça l’aplicació de l’acord de continuïtat del servei
s
és
precisament que l’interès general ha de regir sempre a la contractació pública, de
forma que el mateix article 38 del TRLCSP permet que fins i tot un contracte nul
continuï vigent quan es donin raons imperioses de interès general, com es donen
en el cas que ens ocupa.”
Atès que per regular la continuïtat del servei es fa necessari aprovar una
addenda als convenis aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Girona
el 27 de novembre de 2012, i prorrogat per la Junta de Govern de la Diputació de
Girona el dia 3 de març de 2015, que reguli la vigència, el finançament i el
manteniment de la resta de condicions previstes als convenis esmentats.
Atès que la competència per a l’aprovació de convenis de col·laboració amb
altres administracions correspon
correspon al Consell Rector segons l’article 10.15 dels
Estatuts de Dipsalut i que es fa necessari aprovar els convenis de col·laboració i
procedir a la seva signatura abans de l’aprovació de l’acord de continuïtat del
servei, previst pel Consell Rector de Dipsalut
Dips
del mes d’abril.
Atès que l'apartat 1) de l'article 34.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
possibilita que "en casos d'urgència" les matèries que siguin competència del ple
puguin ser assumides per part del president, donant compte al mateix a la
propera sessió que celebri.
Atesos els antecedents assenyalats i d’acord amb la delegació de la Presidència
de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 15 de juliol de 2015,
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DISPOSO
Primer. Aprovar l’addenda al conveni tipus per a la gestió i desenvolupament del
programa de teleassistència domiciliària, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, el 27 de novembre de 2012, i prorrogat per la Junta de
Govern de la Diputació de Girona, el dia 3 de març de 2015,
2015, per tal de regular i
fixar la vigència, el finançament i el manteniment de la resta de condicions
previstes als convenis marc de teleassistència entre els ens locals de la
demarcació de Girona partícips del servei i Dipsalut, i d’acord amb el següent
tenor literal:
A
AL
CONVENI
TIPUS
DE
COL·LABORACIÓ
“ADDENDA
INTERINSTITUCIONAL ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I
L’AJUNTAMENT/CONSELL COMARCAL DE …………………… PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
ENTITATS QUE INTERVENEN:
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
(Dipsalut) representada pel Sr. Josep M. Corominas Barnadas, en la seva
condició de president, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari
general de la Diputació, en virtut de les facultats conferides per Decret de
la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015.
L’Ajuntament/Consell
Comarcal
de
............
representat
per
l’alcalde/alcaldessa Sr./Sra. .... assistit per el/la senyor/senyora
........................
................... secretari/a de la Corporació,
MANIFESTEN:
Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de
cooperació, a través dels seus corresponents Serveis Socials, per propiciar
l’atenció adequada a les persones en situació de risc
risc que tenen dificultats
per resoldre els problemes quotidians que representa el seu entorn natural.
Que amb data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern de la
Diputació de Girona va aprovar el conveni tipus de col·laboració
interinstitucional entre la
la Diputació de Girona i els ajuntaments/consells
comarcals per al desenvolupament del Servei Local de Teleassistència
Domiciliària a les comarques gironines
Que en data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de Diputació de
Girona, va aprovar el model
model de pròrroga del conveni tipus de col·laboració
entre la Diputació de Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al
desenvolupament del programa de Teleassistència.
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Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de
2015 va acordarr “Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció
Social, adscrita a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
de la Diputació de Girona a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, en data 1 de gener de 2016,
l’esmentada Unitat, queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la
Salut de Dipsalut.
Que en data 25 de gener de 2016, el President de Dipsalut aprova per
decret l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de
Teleassistència als 220 municipis de les comarques gironines a l’Àrea de
Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.
Que en aplicació de les previsions contingudes en la pròrroga del conveni
esmentada anteriorment, la vigència de la qual finalitza amb data 16 d’abril
de 2017, Dipsalut i els ens locals adherits coincideixen en fer palesa la
necessitat de la continuïtat del servei seguint les directrius del conveni
marc esmentat i de les normes generals del servei de teleassistència
domiciliària establertes
establertes en els acords precedents aprovats en Junta de
Govern de la Diputació de Girona de 27 de novembre de 2012, i prorrogats
per acord de la mateixa Junta de Govern de 3 de març de 2015.
En virtut de tot això, formalitzen la present addenda al conveni amb
subjecció
bjecció als següents:
PACTES:
1. Objecte:
L’objecte d’aquesta addenda és el de donar cobertura, amb les mateixes
condicions de prestació del servei reflectides al conveni marc, a la
col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i l’Ajuntament/Consell
Comarcal
rcal de ..........................., durant el període previ a la formalització
d’una nova licitació.
Els tipus de beneficiaris, condicions d’accés, de prestació del servei,
coordinació, seguiment, inspecció i avaluació, cost, obligacions de les parts
i altres
ltres pactes regulats al conveni marc, no desenvolupats en la present
addenda, seguiran vigents en els mateixos termes.
2. Vigència:
Els efectes de la present addenda al conveni s’inicien el dia 17 d’abril de
2017 i finalitzen en el moment de formalització d’un
d’un nou contracte de
serveis de teleassistència domiciliària, que en tot cas s’haurà de produir
com a màxim el 31 de desembre de 2017.
3. Prestació del servei:
La present addenda al conveni, en el marc de col·laboració institucional
entre Dipsalut i els ens locals adherits, es formalitza a efectes de garantir la
continuïtat en la prestació del servei.
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Durant aquest període s’efectuaran el mínim d’altes possibles i es
continuarà prestant el servei en règim de manteniment i, per tant, la única
possibilitat de creixement s’haurà de justificar per una situació
d’emergència social i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’ens
local corresponent.
4. Finançament del servei
4.1 El pressupost estimatiu del servei fins a 31 de desembre de 2017 es
fixa en la quantitat
antitat màxima de 1.013.564,15 € IVA inclòs,
òs, que es finançarà
des de la cooperació interinstitucional en els termes següents:
423.967,32 € a càrrec
c
de Dipsalut i 589.596,83 € a càrrec
àrrec dels ens locals
participants del programa.
4.2 La despesa màxima de 423.967,32 € IVA inclòs,
òs, que finançarà Dipsalut
es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents
del pressupost de Dipsalut per a l’any 2017.
La despesa màxima de 589.596,83 € IVA inclòs,
òs, que anirà a càrrec dels
ens locals de la província de Girona participants en el programa de
teleassistència, fa necessària la consignació del crèdit suficient en els seus
pressupostos per fer front a les despeses derivades del funcionament del
servei en el seu àmbit territorial.
4.3 Les aportacions
aportacions per unitat i mes d’acord amb el cofinançament
institucional quedaran :
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona : 41,25 %
Ajuntament/ Consell Comarcal : 58,75 %
4.4 L’empresa proveïdora facturarà mensualment a cadascun dels
ajuntaments
ents i consells comarcals, i aquests podran repercutir la part que
correspongui a l’usuari/a, en funció del previst a les seves ordenances
reguladores.
5.
Finançament per part de l’Ajuntament/Consell Comarcal de
.........................
El finançament corresponent
corresponent a l’Ajuntament/Consell Comarcal de
................. fins el 31 de desembre de 2017, serà d’un import total màxim
de ........................... euros.
L’Ajuntament/Consell Comarcal de .......................... es compromet a
autoritzar la despesa
despesa esmentada anteriorment amb càrrec al seu
pressupost, i a lliurar certificat d’aquest acte administratiu a Dipsalut en el
moment de signatura de la present addenda.
I perquè quedi constància, les parts sota signants signen el present
document d’addenda en
en els llocs i les dates que s’assenyalen a
continuació.”
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Segon. Autoritzar la despesa per import de 423.967,32 € a càrrec
àrrec de l’aplicació
pressupostària 4/3110/22706 del pressupost de l’exercici 2017 de Dipsalut, per
fer front a les despeses derivades de la continuïtat de servei, d’acord amb la
clàusula quarta de l’esmentada addenda al conveni.
Tercer.. Facultar al president de la corporació per a la formalització de les
esmentades addendes als convenis i dels actes necessaris per al seu
desenvolupament.
Quart. Traslladar el Decret a les entitats conveniades.
Cinquè. Ratificar el Decret en el proper Consell
Consell Rector de Dipsalut.»

6. Exp. 19_2017_1785_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la
convocatòria de subvencions a les entitats sense ànim de lucre de la
demarcació per a donar suport a projectes de cooperació internacional
(COOP)
Dipsalut, a través
vés de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns
saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la
participació social i iniciatives
ciatives que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social.
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les
persones i de les societats per utilitzar recursos per a generar salut, permetent-los
permetent
avançar cap a un estat òptim
ò
de benestar.
Concretament, dona suport en aquells projectes de cooperació que transversalment
atenguin a:
-

-

la promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar
cap una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans
a partir dels valors de la cultura de la pau.
la promoció de la sostenibilitat
social, econòmica i ambiental del
desenvolupament.
la promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra,
especialment aquells que incideixin
incideixin en persones amb drets vulnerats

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària, de 21 de febrer de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2017. En el capítol IV, article 10, preveu per
l’eix estratègic en acció social una convocatòria
convocatòria adreçada a les entitats sense ànim de
lucre per a projectes de desenvolupament local internacional.
Vist l’ informe proposta de 26 de juliol de 2017 del cap de l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida i del cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i
Econòmica en què proposen l’actualització i aprovació de les bases reguladores
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atesos els canvis que s’han d’efectuar en relació a la nova normativa administrativa i
la revisió d’alguns dels punts i l’aprovació de la convocatòria.
convocatòri
Atès l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim que han de tenir les bases reguladores.
Atès l’ article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona que
estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per a la concessió de
subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li atribueix,
atribueix el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions, de l’Annex I, adreçades a les
entitats sense ànim de lucre per donar suport a projectes de cooperació internacional
en el desenvolupament per l’any 2017.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions adreçades a les
entitats sense ànim de lucre per donar
donar suport a projectes de cooperació internacional
en el desenvolupament per l’any 2017, que consta en l'Annex II d'aquest acord, amb
plena submissió a les bases esmentades al punt primer.
su
Tercer. Sotmetre a informació pública les bases reguladores de subvencions
adreçades a les entitats sense ànim de lucre per donar suport a projectes de
cooperació internacional en el desenvolupament, per un termini del vint dies hàbils,
mitjançant la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
Giro
al
tauler d’anuncis e-Tauler
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat
(www.dipsalut.cat) i fentne referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995,
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el
termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases
quedaran aprovades definitivament.
Quart.. Autoritzar, l’import destinat a aquesta convocatòria que és de seixanta-cinc
seixanta
mil
euros (65.000,00 €), amb càrrec
càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut per l’any
2017:

Programa de suport a la cooperació
internacional
nal per a ONL

Aplicació
pressupostària

Import (€)

4/3110/48907

65.000,00
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Cinquè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-Tauler).
(e
Sisè. La plena eficàcia de la convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes
resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Setè. Facultar el president de Dipsalut per a la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la
convocatòria i per a la modificació dels models
models normalitzats de sol·licitud i compte
justificatiu.
Vuitè. Derogar les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments i
entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per a la realització de
projectes de cooperació internacional,
internacional, publicades en el BOP de Girona número 176,
de 14 de setembre de 2016, i aprovades en la sessió ordinària del Consell Rector
2016/09, de 6 de setembre de 2016, un cop s’hagi justificat tota la despesa
subvencionada i tancat l’expedient.
Annex I
pecífiques reguladores de subvencions a entitats sense finalitats lucratives de
Bases específiques
la demarcació de Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional al
desenvolupament. LE 2017/67. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut).
(Dipsalut

1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el programa de suport econòmic destinat a entitats
sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst
realitzar projectes de cooperació internacional
in
al desenvolupament.
Concretament, s’adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a:
-

-

la promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar cap una
implementació efectiva de la Declaració Universal dels
dels Drets Humans a partir dels
valors de la cultura de la pau.
la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament.
la promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra,
especialment aquells que incideixin
incideixin en persones amb drets vulnerats.

Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment,
referides a:
-

dret a l’alimentació,
ció, l’aigua i la salut;
dret a l’educació;
dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat.
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2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliuramentt revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema
sist
de
concurs, convocatòria oberta i fent referència a un percentatge de la despesa subvencionable,
d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que siguin detallats en la sol·licitud
sol·licitud i en el compte justificatiu.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases les entitats sense
finalitats lucratives amb seu i/o delegació permanent a les comarques gironines, que hi tinguin
una implicació activa
iva en les activitats solidàries i la cooperació internacional i, a més,
compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.
Dins de cada convocatòria s’atorgarà una ajuda per peticionari.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin
amb la realització d’activitats amb persones i que es correspongui amb alguns dels següents
conceptes:
•
•
•
•

materials i serveis necessaris per fer les activitats,
remuneració dels professionals,
despeses de difusió i comunicació,
despeses de telèfon i viatge (no poden ser superiors al 10% de l’import total del
pressupost).

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.
5. Convocatòria
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part
par del Consell
Rector de l’organisme.
La convocatòria que podrà incloure fins a dos procediments i que serà objecte de publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris
pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
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Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova
prova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se
se als crèdits assignats en el segon procediment.
Així mateix,, podran incrementar-se
incrementar se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència
P
de Dipsalut.
6. Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar en el registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini establert
establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
Cal adjuntar a la sol·licitud:
•
•

el projecte per al qual es demana la subvenció,
el pressupost de l’any anterior de l’entitat.

En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives
hauran d’aportar:
•
•
•

els estatuts de l’entitat;
la
a fitxa d’alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc;
una còpia del NIF de l’entitat.

En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració
declaració responsable de vigència de dades.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de
comprovar que el beneficiari es troba
troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant
denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de
les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar
ar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
ulte
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
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què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds
sol·licituds presentades seran els següents:
Puntuació
màxima

Criteris
Entitats amb seu social i fiscal a comarques gironines
Intervenció en àrea geogràfica prioritària (màxim 10 punts)
Amb Índex de Desenvolupament Humà Mitjà – 5 punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Baix - 10 punts
Indicadors d’impacte de l’activitat
Seguiment i avaluació del projecte
Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte
Participació de la població beneficiària
Grau d’adequació a les necessitats detectades
Grau de cofinançament assolit per a l’execució del projecte

10
10

10
10
10
10
10
5

Caràcter innovador del projecte
Continuïtat d’un projecte anterior
Presa en consideració de les persones amb disminució en el projecte
Perspectiva de gènere en les accions
acci
Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament
TOTAL

5
5
5
5
5
100

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 70 punts.
**Àrees geogràfiques prioritàries
S’estableixen com a àrees geogràfiques preferents aquelles 10 amb major nombre de població
1
a la nostra demarcació que tinguin un índex de desenvolupament humà (IDH ) mitjà o baix,
que es detallen a continuació:
País *
Marroc
Hondures
Gàmbia
Índia
Bolívia
Senegal
Mali
Pakistan
República de Moldova
Guinea

1

Residents
35.137
9.572
7.333
4.442
3.470
2.975
1.573
993
715
623

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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* llista dels països amb IDH mitjà o baix amb més població resident a les comarques gironines
(dades Idescat 2016)
http://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=7567&geo=prov:17
http://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=7567&geo=prov:17).
Informe sobre l’IDH 2016
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

8. Import de la subvenció
Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt setè
d’aquestes bases, de la manera següent:
• L’import màxim a percebre és el percentatge sobre la base subvencionable assignat en
funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la taula següent i fins a un
màxim de deu mil euros (10.000,00 €) per peticionari:
Pressupost de l’entitat de
l’any anterior

%
sobre
la
subvencionable

>70.000 €
Entre 40.000 i 69.999 €
Entre 20.000 i 39.999 €
Entre 10.000 i 19.999 €
< 10.000 €

60%
70%
80%
90%
100%

base

En tots els casos l’import de la subvenció es determinarà de la següent manera:
•
•
•
•
•
•

En primer lloc es valoraran els projectes segons els criteris del punt 7 i se’ls adjudicarà
adj
una puntuació.
A continuació es sumaran tots els punts assignats als projectes que superin les
puntuacions mínimes establertes.
Un cop fet això, es dividirà l’import destinat a la convocatòria entre la suma dels punts
atorgats. D’aquesta manera s’obtindrà
s’obtindrà el valor econòmic del punt.
Seguidament, i per a cada projecte, es multiplicarà la puntuació obtinguda pel valor del
punt, de manera que s’assignarà provisionalment l’import de la subvenció.
Finalment, es comprovarà que els imports assignats no superin
superin ni l’import sol·licitat ni
el de l’aplicació del percentatge assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any
anterior i, si escau, s’ajustarà l’import concedit
Si un cop feta la comprovació i ajustament del punt anterior restés crèdit per atribuir,
at
es faria un prorrateig proporcional en funció dels punts obtinguts de manera que es
pogués atribuir el màxim del crèdit consignat a l’aplicació corresponent a la
convocatòria vigent, tenint sempre en compte els condicionants del punt anterior.

9. Instrucció
trucció de l'expedient
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.
La Comissió Qualificadora prevista a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions per a
l’examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:

10_2017_
10_2017_2070_A0101
– Pàg. 22

President:

El president de l’Organisme o, en la seva absència, el
vicepresident de l’Organisme o un altre membre del Consell
Rector en qui delegui

Vocals:

Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut
La gerent de l’Organisme

Secretari:

El secretari de Dipsalut
ipsalut o, en la seva absència, el cap de l’Àrea
de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut

El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria
corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per
la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat
amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista
llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament
de la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base
subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa
d’exclusió.
En virtut de la delegació
legació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient podran
ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
10. Resolució
ió i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució
del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de
subvencions.
La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria
convocatòria per a cada procediment.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris a través
través del tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut
www.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la
data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
11. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió
concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
12. Obligacions del beneficiari
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a) Complir l’objectiu, executar el projecte,
projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
to la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
com també de tots els estats comptables
comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f)

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

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions
que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i)

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut
contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.

j)

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

k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 20a
d’aquestes bases.
13. Bestreta
Es preveu la possibilitat que el beneficiari demani, si ho considera necessari per a l’execució
del projecte, una bestreta del 50,00 % de l’import concedit, que haurà de sol·licitar
so
expressament.
La presentació d’aquesta sol·licitud de lliurament anticipat es considerarà com a acceptació
expressa de la subvenció i tindrà els mateixos efectes.
La bestreta es tramitarà amb l’informe favorable del cap del centre gestor.
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En qualsevol cas, es denegaran les sol·licituds de bestreta quan el beneficiari sigui deutor de
Dipsalut o tingui en el seu poder fons pendents de justificació.
14. Justificació de la subvenció
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre
registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació
ció de Girona, inclou una relació classificada de despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació
identi
de
l’import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per
perceptor i mensualitat.
A més, cal adjuntar al compte justificatiu una memòria valorativa de l’activitat que ha
d’acreditar la realització del projecte sol·licitat.
so
A nivell informatiu, i no a efectes de justificar la subvenció concedida, el beneficiari farà arribar
a Dipsalut la documentació generada en el desenvolupament de l’activitat, així com tot el
material de difusió en el qual aparegui la col·laboració
col·labor
de l’organisme.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el
beneficiari podrà sol·licitar, abans
abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga
pel termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la
Presidència de Dipsalut.
15. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
l’ob
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions
subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï
ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
El pagament de les subvencions es farà
farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament
èviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb
amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
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16. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l’article 22 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:
•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.

•

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució.

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior,
superi
la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable:
1. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base
subvencionable
cionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà
à reducció de la quantia de la
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.
2. Si aquest
uest percentatge és superior al 3% o als 100 € esmentats al punt 1, es reduirà
reduir la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà
notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta les
al·legacions l’òrgan competent modificarà
modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
17. Invalidesa,
nvalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar
nar 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 preveuen aquestes bases.
c) Altres
res supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes
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Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
Són
ón causes d’invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l’article 32 de
l’Ordenança.
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor
perceptor està obligat a reintegrar-ne
reintegrar
l’excés, així mateix estan obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits
establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d’invalidesa
d’inv
de les
subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l’òrgan competent per adoptar els
corresponents acords.
18. Subcontractació i convenis de col·laboració.
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos
cas previstos
per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documentss suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin
uguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions
subv
és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
d) El Reglament
eglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa
normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
21. Principis ètics i regles de conducta.
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
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realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions.
b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
convocatò
de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions
situ
de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions
obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat
l'apartat quart de l'article 3
de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa
a a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
22. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Consel
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
23. Règim sancionador
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
24. Vigència
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Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial
cial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament,
definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Annex II
Convocatòria de suport econòmic a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases especifiques és regular les
subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
en endavant Dipsalut, a les entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona que
hagin realitzat o tinguin previst realitzar projectes de cooperació al desenvolupament.
Concretament, s’adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a:
-

-

la promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar cap una
implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels
valors de la cultura de la pau.
pau
la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament.
la promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra,
especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.

Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el
desenvolupament sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment,
referides a:
-

dret a l’alimentació, l’aigua i la salut;
dret a l’educació;
dret a la participació
cipació de la vida social i cultural de la comunitat.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre el 31
d’agost de 2016 i el 31 d’agost
agost de 2017.
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de seixanta-cinc
cinc mil euros (65.000,00
€),, amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut per l’any 2017 següent:
següent

10_2017_
10_2017_2070_A0101
– Pàg. 29

Aplicació
pressupostària
Programa
a de suport a la cooperació
4 /3110 / 48907
internacional per a ONL

Import
65.000,00 €

La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon
procediment, si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li
assignarà el crèdit sobrant del primer procediment.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria les entitats sense finalitats lucratives amb seu i/o delegació
permanent
manent a les comarques gironines, que hi tinguin una implicació activa en les activitats
solidàries i la cooperació internacional i, a més, compleixin les condicions que s’especifiquen
en les bases especifiques de la subvenció.
Les entitats a què es refereix
refereix el paràgraf anterior han d’acreditar que són sense ànim de lucre,
i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona mitjançant la presentació de la
declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
4. Presentació de sol·licituds
sol·lici
El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el
20 de setembre de 2017..
En cas que hi hagi crèdit sobrant
sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un
segon procediment.
Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
Cal adjuntar a la sol·licitud:
•
•

El projecte per al qual es demana la subvenció.
El pressupost de l’any anterior de l’entitat.

En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives
hauran d’aportar:
•
•
•

els estatuts de l’entitat:
la fitxa d’alta creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc;
una còpia del NIF de l’entitat.

En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades.
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No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte
efec de
comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el
sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats
d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases de la subvenció.
5. Òrgan competent de la instrucció
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor
d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
Veure el punt 9 de les bases de la subvenció.
6. Termini
ni de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar a
partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a
cada procediment.
Un cop transcorregut
orregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Criteris de valoració de les sol·licituds
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Criteris
Entitats amb seu social i fiscal a comarques gironines
Intervenció
nció en àrea geogràfica prioritària (màxim 10 punts)
Amb Índex de Desenvolupament Humà Mitjà – 5 punts
Amb Índex de Desenvolupament Humà Baix - 10 punts
Indicadors d’impacte de l’activitat
Seguiment i avaluació del projecte
Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte
Participació de la població beneficiària
Grau d’adequació a les necessitats detectades
Grau de cofinançament assolit per a l’execució del projecte

Puntuació
màxima
10
10

10
10
10
10
10
5

10_2017_
10_2017_2070_A0101
– Pàg. 31

Caràcter innovador del projecte
Continuïtat d’un projecte
pr
anterior
Presa en consideració de les persones amb disminució en el projecte
Perspectiva de gènere en les accions
Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament
TOTAL

5
5
5
5
5
100

Per poder optar a la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració
mínima de 70 punts.
Veure el punt 7 de les bases de la subvenció.
8. Import de la subvenció
Les atribucions econòmiques s’establiran d’acord amb els criteris establerts en el punt setè de
la convocatòria d’aquesta subvenció,
s
de la manera següent:
• L’import màxim a percebre és el percentatge sobre la base subvencionable
subvencionable assignat en
funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la taula següent i fins a un
màxim de deu mil euros (10.000,00 €) per peticionari:
Pressupost de l’entitat de
l’any anterior

%
sobre
la
subvencionable

>70.000 €
Entre 40.000 i 69.999 €
Entre 20.000 i 39.999 €
Entre 10.000 i 19.999 €
< 10.000 €

60%
70%
80%
90%
100%

base

En tots els casos l’import de la subvenció es determinarà de la següent manera:
•
•
•
•
•
•

En primer lloc es valoraran els projectes segons els criteris del punt 7 i se’ls adjudicarà
una puntuació.
A continuació es sumaran tots els punts assignats als projectes que superin les
puntuacions mínimes establertes.
Un cop fet això, es dividirà l’import destinat a la convocatòria entre la suma dels punts
atorgats.
s. D’aquesta manera s’obtindrà el valor econòmic del punt.
Seguidament, i per a cada projecte, es multiplicarà la puntuació obtinguda pel valor del
punt, de manera que s’assignarà provisionalment l’import de la subvenció.
Finalment es comprovarà que els imports
imports assignats no superin ni l’import sol·licitat ni el
de l’aplicació del percentatge assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any
anterior i, si escau, s’ajustarà l’import concedit.
Si un cop feta la comprovació i ajustament del punt anterior
anterior restés crèdit per atribuir,
es faria un prorrateig en funció dels punts obtinguts de manera que es pogués atribuir
el màxim del crèdit consignat a l’aplicació corresponent a la convocatòria vigent, tenint
sempre en compte els condicionants del punt anterior.
anter

9. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia
dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
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forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut, en
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. Publicitat
La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix, es
publicarà al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler)
(e tauler) d’acord amb els termes que s’estableixen
s’establei
en
l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
11. Termini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 30 de gener de 2018.
2018

7. Exp. 19_2017_1893_X0101 – Proposta d’aprovació de les bases i la
convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
de la demarcació per a inversions en equipaments dels centres
cent
d’acció
social
Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida
impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin donar suport econòmic a
aquelles iniciatives dutes per a terme per ajuntaments i entitats
entitats del tercer sector de la
demarcació de Girona que facin una tasca d’atenció especialitzada en serveis
socials.
És en el marc del suport i assessorament d’actius en salut i acció social que Dipsalut
vol, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a les inversions en equipaments
dels centres d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la
demarcació de Girona.
Per tal de donar suport per les inversions en equipaments dels centres d’acció social,
social
la millor opció és la de iniciar
iniciar una convocatòria pública ja que hi ha un nombre elevat
d’ajuntaments i entitats que poden optar a aquest suport.
La convocatòria ha de ser en règim de convocatòria oberta i en règim de
concurrència no competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat
discrecionalitat i no s’efectua una
prelació d’acord amb uns criteris de valoració dependents de judici de valor sinó pel
compliment d’uns requisits previs.
Per aquest motiu, cal elaborar unes bases especifiques que regulin aquesta
convocatòria i que tinguin per objecte
objecte la de donar suport als ajuntaments i entitats
sense ànim de lucre pel finançament de:
-

despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de
serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores
poden orientar--se
e a la modernització del mobiliari, a la climatització, a
l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la
qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa de serveis socials.
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-

despeses d’inversió vinculades a la modernització
modernització i/o adaptació del parc de
vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària, de 21 de febrer de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2017. En el capítol III, article 7, es preveu
pre
la
possibilitat d’aprovar noves bases i convocatòries durant l’any 2017.
En el pressupost d’enguany de Dipsalut es preveu destinar a aquesta convocatòria
un import de dos-cents
cents cinquanta mil euros (250.000,00
(250
€),, amb càrrec a les
aplicacions del pressupost de Dipsalut per l’any 2017 següents:
següents

Inversions en equipaments de
caràcter social per ajuntaments
Inversions en equipaments de
caràcter social
ocial per a ONL

Aplicació
pressupostària

Import

4 /3110/76201

150.000,00 €

4/3110/78001

100.000.00 €

L’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix
en el seu punt tercer quins seran els extrems que es concretaran en la norma
reguladora de les bases de concessió.
L’article 12.2
.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que conjuntament o prèvia a l’aprovació de la convocatòria s’han d’aprovar i
publicar les bases específiques corresponents.
Les bases s’ajusten a l’article 17.3 de la Llei 38/2003,
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i a l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona que estableixen el contingut mínim que han de contenir.
La convocatòria s’ajusta als articles 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
n
general de subvencions i l’article 12.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona que estableixen quin és el contingut mínim de la convocatòria per
a la concessió de subvencions.
La tramitació prevista a la convocatòria respecta
respecta les previsions de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona.
L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis
erveis dels ens locals, estableix que l’aprovació de les bases
correspon al ple de la corporació o a l’òrgan superior de l’organisme autònom, d’acord
amb la seva normativa reguladora.
D’acord amb aquests antecedents, a proposta de la Presidència, i d’acord
d’aco amb les
competències que li atribueix l’article 10 dels Estatuts de l’Organisme, el Consell
Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Aprovar les bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments i
entitats sense ànim de
e lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments
dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, que figura en l’Annex I.
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria de subvencions adreçades a
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
lucre per al suport econòmic a les inversions en
equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona per l’any 2017
que consta en l'annex II , amb plena submissió a les bases esmentades al punt
primer.
Tercer.. Sotmetre a informació pública les bases reguladores de subvencions
adreçades a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les
inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, pel
termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que
que es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al tauler d’anuncis e-Tauler
e Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
(www.dipsalut.cat ), i es referenciarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
d
conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions,
recla
les bases quedaran aprovades definitivament.
dos
Quart.. Autoritzar, l’import destinat a aquesta convocatòria que és de dos-cents
cinquanta mil euros (250.000,00
(250
€), amb càrrec
àrrec a les aplicacions del pressupost de
Dipsalut per l’any 2017:

Inversions en equipaments de
caràcter social per ajuntaments
Inversions en equipaments de
caràcter social per
pe a ONL

Aplicació
pressupostària

Import

4 /3110/76201

150.000,00 €

4/3110/78001

100.000.00 €

Cinquè. Trametre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de
Subvencions per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així
mateix, es publicarà la convocatòria al tauler electrònic
electrònic de Dipsalut ( e-Tauler).
e
Sisè. La plena eficàcia d’aquesta convocatòria quedarà condicionada a l’aprovació
definitiva de les bases, un cop superat el termini d’informació pública corresponent
sense que s’hi hagin presentat al·legacions o un cop resoltes
resoltes les mateixes, en el seu
cas.
Setè. Facultar el president de Dipsalut per a la resolució, gestió i execució d’aquests
acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i la
convocatòria i per a la modificació dels models
models normalitzats de sol·licitud i compte
justificatiu.
Annex I
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Bases reguladores de subvencions adreçades a ajuntaments i entitats sense ànim de
lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció
social de la demarcació de
de Girona. LE 2017/83. Girona. Organisme Autònom de Salut i
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant
endavant Dipsalut, a ajuntaments i entitats sense
finalitats lucratives per al finançament de:
-

despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se
orientar
a
la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles
característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries
de la xarxa de serveis socials.

-

despeses d’inversió vinculades a la modernització
modernització i/o adaptació del parc de vehicles
destinats a la mobilitat dels usuaris.

Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.

2. Naturalesa i forma de concessió
Els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter
caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació
vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases.
Els ajuts es concedeixen en règim de convocatòria oberta i en règim de concurrència no
competitiva, atès que no hi ha discrecionalitat i no s’efectua una prelació d’acord amb uns
criteris de valoració dependents de judici de valor sinó pel compliment d’uns requisits previs.
D’altra
ltra banda, els ajuts es determinen per un import amb referència a un percentatge o fracció
de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
Les subvencions concedides tenen caràcter finalista,
finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin
el mateix objecte, sempre que aquestes siguin
siguin detallades en la sol·licitud i el compte
justificatiu.

3. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents
entitats de la demarcació de Girona:
-

els ajuntaments de la demarcació de Girona

-

Entitats sense finalitats lucratives, que realitzin o tinguin previst realitzar serveis
d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions
específiques d’aquestes bases.
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L’acreditació d’aquest punt es demostrarà mitjançant la presentació de la declaració
responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Cap centre podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria que regulen
aquestes bases.

4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles
aquelles que, de manera indubtable, responguin a
l’objecte i finalitat d’aquestes bases i s’executin dins el període que s’estableix a la
convocatòria. Concretament seran subvencionables les següents despeses:
-

-

Obres de rehabilitació, reparació, reforma i adequació.
adequ
Mobiliari.
Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i
instal·lació de sistemes tecnològics.
Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la
finalitat de l’equipament
l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i
detallats en la memòria valorada o projecte tècnic
Vehicles nous.
Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

No tenen la consideració de subvencionables
subvencionabl les despeses següents:
-

Despeses de redacció de projectes.
Material fungible.
Despeses de manteniment estructural de l’edifici.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini
previst i que hagi quedat justificada en el marc del projecte o mitjançant informe posterior,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de
justificació.

5. Convocatòria
De conformitat amb l’article 12.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, aquestes bases s’aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell
Rector de l’organisme.
La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.
La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran a cada procediment,
així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de
cadascun d’ells.
Atès que es preveu l’aplicació de l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els
crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució
podran acumular-se
se als crèdits assignats en el segon procediment.
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Així mateix, podran incrementar-se
incrementar se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin
estat
at aprovats abans de la resolució de concessió.
Les convocatòries posteriors que s’estimin necessàries durant la vigència d’aquestes bases,
podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per registre
registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.
Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu
electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar el
pressupost de l’entitat de l’any anterior.
anterior
En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives
hauran d’aportar:
•
•
•

Els estatuts de l’entitat
La fitxa d’alta de creditor degudament emplenada, signada i segellada
segell
pel banc.
Una còpia del NIF de l’entitat.

En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de les dades.
No es preveu la possibilitat
possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de
comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Segu
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta
autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació
d’acreditació de les administracions
corresponents juntament amb la sol·licitud.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de
10
0 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o
s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva
sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos
previstos a la legislació de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’arxivaran les actuacions
sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud
itud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació
revocaci de
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Criteris per determinar import de la subvenció
Per ajuntaments:
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La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge
sobre la base subvencionable
onable amb el detall següent:
Habitants
Fins a 1.500 hab.
De 1.501 a 5.000 hab.
De 5.001 a 15.000 hab.
De 15.001 a 25.000 hab.
Més de 25.000 hab.

% sobre la base
subvencionable
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %

Per entitats sense finalitats lucratives:
La
a valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri del percentatge sobre la base
subvencionable assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la
taula següent:
Pressupost de l’entitat de l’any
anterior

% sobre la base
bas
subvencionable

< 10.000 €
Entre 10.000 i 19.999 €
Entre 20.000 i 39.999 €
Entre 40.000 i 69.999 €
>70.000 €

100%
90%
80%
70%
60%

Amb un import màxim de tres mil euros (3.000 €) per ajuntament / entitat.
Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 €, s’aplicarà
provisionalment una subvenció de 1.000 €( llevat que hagi sol·licitat menys import o que la
base subvencionable sigui inferior a 1.000 €).
Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst
en la convocatòria, l’òrgan competent, procedirà al prorrateig proporcional de l’import
global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció.
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
sol·licita
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia inicial.
8. Instrucció de l'expedient
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor
d’instrucció
ucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment
ompliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
El centre gestor un cop aplicats els criteris establerts al punt 7, formularà la proposta de
resolució degudament motivada.

10_2017_
10_2017_2070_A0101
– Pàg. 39

La proposta de resolució ha d’expressar la llista
llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament
de la subvenció, la quantia d’aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base
subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa
d’exclusió.
En virtut de la delegació
ació prevista a l’article 19.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, tots els trasllats d’actes relacionats amb la instrucció de l’expedient
podran ser efectuats per l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
9. Resolució
solució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per la resolució
del procediment, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes l’atorgament de
subvencions.
La resolució haurà de ser motivada i haurà
haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció i als quals es desestima.
Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data
d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en
en la convocatòria per a cada
procediment. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e(e
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat)
(
) en el termini màxim de deu
dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article
l’art
45.1.b de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
10. Acceptació
Per l’efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta
ha estat concedida.
Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l’ajut econòmic, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptat, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
11. Obligacions del beneficiari
a) Complir
lir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió dels ajuts.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin
determinin la concessió o el gaudi de l’ajut.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix, si
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, tant nacionals
nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions,
subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
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e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas,
c
com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases
reguladores específiques.
f)

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

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la
subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions
que el beneficiari faci en qualsevol
qualsevol de les plataformes socials en relació amb l’objecte de la
subvenció, s’esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i)

Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció

j)

Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 17
d’aquestes bases.

k) En el cas d’adquisició i millora de bens inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, per un període que no pot ser inferior a
cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic,
públic, ni inferior a dos anys per a la
resta de bens. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir
la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en el concepte
de subvenció més l’interès legal que correspongui,
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita
en el registre públic corresponent.
12. Justificació de la subvenció i pròrroga
La justificació es presentarà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant el
formulari de compte justificatiu
just
específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut
(www.seu.cat/dipsalut) que segons l’article 27.1 de l’Ordenança General de subvencions de la
Diputació de Girona, inclou una relació classificada de despeses,
despeses, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i detall d’altres
ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de
l’import i la seva procedència. Quan es tracti
racti de nòmines caldrà detallar la despesa per
perceptor i mensualitat.
En els casos en que la subvenció serveixi per la compra de materials per a la instal·lació de
sistemes de seguretat, il·luminació, climatització o sistemes tecnològics caldrà, per a la seva
justificació, la certificació de la seva instal·lació.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la
convocatòria.
D’acord amb l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
Gi
el
beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació
establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga
pròrroga s’entendran concedides tàcitament en
els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència
de Dipsalut.
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13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament
L’import a justificar és el que s’estableix
s’estableix com a base subvencionable (o cost de l’objecte
subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l’objecte subvencionat resulta
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior,
s’aplicarà allò establert
blert en l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i, si escau,
haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils
hàbils esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la
documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
Diputaci de Girona.
El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació
dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable .
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte
compte de la titularitat de la
persona jurídica, que prèviament haurà determinat l’entitat.
D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar
efectuar la compensació
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
14. Modificació de la subvenció
La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de
l’ordenança general de subvencions:
subve
•

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.

•

Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import
l
de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar.

•

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de
l’actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del
concurs públic o en la resolució.

En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s’entenen fixades
en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les
quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat
subvencionat finalment resulta superior, la
subvenció es mantindrà en la quantia inicial.
D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a
despesa subvencionable:
1. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària
pressupostària entre la base
subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat
subvencionada, amb un límit de 100 €, que no comportarà
à reducció de la quantia de la
subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de
d la subvenció.
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2. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 € esmentats al punt 1, es reduirà
reduir la
subvenció, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
En el cas que s’hagi de modificar la resolució d’atorgament,
d’at
Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l’advertiment que si no presenta la
documentació requerida
ida l’òrgan competent modificarà la subvenció, d’acord amb l’article 30 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
15. Invalidesa, revocació i reintegrament
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació
l'obligaci per part del
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
d) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
e) Incompliment d'altres obligacions
obligacio que preveuen aquestes bases.
f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
En el cas que s’hagi de revocar la resolució d’atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la
proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes
Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà
la subvenció d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions
subvenc
de la Diputació
de Girona.
Són causes d’invalidesa de resolucions
l’Ordenança.

aquelles que estan previstes en l’article 32 de

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta subvenció sigui inferior
inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne
reintegrar
l’excés, així mateix estan obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits
establerts en l’article 34 de l’Ordenança.
El centre gestor de la subvenció tramitarà, si
si escau, els expedients de modificació, revocació,
d’invalidesa i reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de Dipsalut serà
l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords.
16. Subcontractació.
S’admetrà la subcontractació total
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.
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de Dipsalut.

17. Principis ètics i regles de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts
d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
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posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer,
r, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions
b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar
itzar accions que posin en risc l'interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions
subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació
icació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborarr amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa
als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3
de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació
d'
el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria
mat
de subvencions.
18.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació
que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
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b) La Llei 38/2003,, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
20. Règim sancionador
S’aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
21. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència
Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències
que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament
atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
22. Vigència
Aquestes bases regeixen
en des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Disposició addicional primera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el
el termini d'informació pública de les bases o,
una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan
competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució
de la convocatòria corresponent.
La convocatòria de les subvencions regulada en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l'article 17-3-b)
b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Giron
Annex II
Convocatòria per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres
d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de
Girona.
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases
bases específiques és regular les
subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona,
en endavant Dipsalut, a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives per al finançament de:
-

despeses d’inversió en equipaments que
que permetin millorar els centres de serveis
socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se
orientar
a
la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles
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característiques que permetin millorar
millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries
de la xarxa de serveis socials.
-

despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles
destinats a la mobilitat dels usuaris.

Queden explícitament excloses les inversions
inversions destinades a les oficines tècniques.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de
gener de 2016 a 31 de desembre de 2017.
20
2. Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents
cents cinquanta mil euros
(250.000,00 €),, amb càrrec a les aplicacions del pressupost de Dipsalut per l’any 2017
següents:
Aplicació
pressupostària
Inversions en equipaments de caràcter
4 /3110/76201
social per ajuntaments
Inversions en equipaments de caràcter
4/3110/78001
social per a ONL

Import
150.000,00 €
100.000.00 €

Una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de
la convocatòria.
La convocatòria
ria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li
assignarà la totalitat de l’import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon
procediment, si es considera oportú, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria se li
assignarà
arà el crèdit sobrant del primer procediment.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les següents
entitats de la demarcació de Girona:
-

els ajuntaments de la demarcació de Girona

-

entitats sense finalitats
finalitats lucratives, que realitzin o tinguin previst realitzar serveis
d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions
específiques d’aquestes bases.

Les entitats a què es refereix el paràgraf anterior han d’acreditar que són sense
sens ànim de lucre,
i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona mitjançant la presentació de la
declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat.
Cap centre podrà rebre més d’una subvenció en el marc d’aquesta convocatòria.
convocatòria
4. Presentació de sol·licituds
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El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de
la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el
20 de setembre de 2017.
En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un
segon procediment.
Les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat, i s’han de fer
necessàriament per registre electrònic.
Per presentar
ar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible a la seu electrònica de
Dipsalut (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat).
En el cas de les entitats sense finalitats lucratives, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar el
pressupost de l’entitat de l’any anterior.
anterior
En el cas que es demani per primera vegada la subvenció les entitats sense finalitats lucratives
hauran d’aportar:
• els estatuts de l’entitat
• la fitxa d’alta creditor degudament emplenada, signada i segellada pel banc
• una còpia del NIF de l’entitat
En altres casos, caldrà marcar la corresponent casella del formulari de sol·licitud específic
d’aquesta línia de subvenció referent a la declaració responsable de vigència de dades.
No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la
sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de
comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el
sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats
d’acreditació
acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.
Veure el punt 6 de les bases de la subvenció.
5. Òrgan competent de la instrucció
L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor
d’instrucció
ció del procediment de concessió d’aquesta subvenció.
L’Instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades, així com la
comprovació del compliment
pliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
Veure el punt 8 de les bases de la subvenció.
6. Termini de resolució i notificació
Les resolucions es dictaran pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar a
partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds que s’estableixi en la convocatòria per a
cada procediment.
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Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds
sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà comunicada als beneficiaris mitjançant el tauler d’anuncis e-Tauler
e
de la seu
electrònica (www.dipsalut.cat
www.dipsalut.cat)) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Criteris de valoració de les sol·licituds
Per ajuntaments:
La valoració de les sol·licituds
sol·licituds es farà seguint el criteri de nombre d’habitants i percentatge
sobre la base subvencionable amb el detall següent:
Habitants
Fins a 1.500 hab.
De 1.501 a 5.000 hab.
De 5.001 a 15.000 hab.
De 15.001 a 25.000
2
hab.
Més de 25.000 hab.

% sobre la base
subvencionable
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %

Per entitats sense finalitats lucratives:
La valoració de les sol·licituds es farà seguint el criteri del percentatge sobre la base
subvencionable assignat en funció del pressupost de l’entitat de l’any anterior d’acord amb la
taula següent:
Pressupost de l’entitat de l’any
anterior

% sobre la base
subvencionable

< 10.000 €
Entre 10.000 i 19.999 €
Entre 20.000 i 39.999 €
Entre 40.000 i 69.999 €
>70.000 €

100%
90%
80%
70%
60%

Amb un import màxim de tres mil euros (3.000 €) per ajuntament / entitat.
Si un cop feta l’atribució correspon a algun sol·licitant un import inferior a 1.000 €, s’aplicarà
provisionalment una subvenció de 1.000 € (llevat que hagi sol·licitat menys import o que la
base subvencionable sigui inferior a 1.000 €).
Si després d’aplicar els criteris, l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst
en la convocatòria, l’òrgan competent, procedirà al prorrateig de l’import global màxim
entre tots els beneficiaris de la subvenció.
Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l’import sol·licitat.
Igualment, si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, l’ajut econòmic es
mantindrà en la quantia inicial.
8. Règim de recursos
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar
recurs contenciós administratiu
ministratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència de Dipsalut,
Dipsal en
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
9. Publicitat
La convocatòria i el seu extracte es trametran a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) per la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Girona. Així mateix, es
publicarà al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler)
(e tauler) d’acord amb els termes que s’estableixen en
l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
10. Termini
ermini de justificació dels ajuts concedits
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria
finalitzarà el 20 de febrer de 2018.

8. Exp. 19_2017_2038_X0101 – Proposta de suport econòmic als Ajuntaments
de la Garrotxa
xa per a actuacions del Catàleg de Serveis de Dipsalut
Dipsalut té com a objectiu donar 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. És a través de l’Àrea de Protecció de la
Salut que es realitzen un conjunt d’actuacions encarades a la vigilància i control
d’aquests riscos.
Aquestes actuacions es realitzen, de conformitat amb l’article 36.2.b de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local, dins unes línies d’actuació que
queden definides en els programes destinats a donar suport als ajuntaments en el
desenvolupament de les
les competències en salut pública i que es recullen en
l’anomenat “Catàleg de Serveis” de Dipsalut. En aquest catàleg s’hi inclouen els
programes de protecció de la salut dirigits a reduir aquests riscos presents en el
nostre entorn.
Segons la memòria-propo
proposta
sta signada per la gerent el dia 27 de juliol de 2017:
“El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa es va constituir per
part de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa el dia 13 de
febrer de 2002, i està adscrit al Consell Comarcal.
Entre les seves funcions, segons l’article 2 dels seus estatuts, destaquen:
-

Gestionar la prestació d’uns serveis públics de medi ambient i de salut
pública de qualitat, presidits pels principis d’eficàcia i eficiència.
Col·laborar amb els ens
ens consorciats i amb la resta d’administracions i
entitats de la Garrotxa en el disseny i aplicació efectiva de les polítiques
de sostenibilitat i salut pública
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-

Sensibilitzar el conjunt de la població i de les empreses de la Garrotxa en
les qüestions relacionades
relacionades amb el medi ambient i la salut pública.

L’àmbit territorial on el SIGMA realitza les seves activitats és el de la Comarca
de la Garrotxa.
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 3/09, de 29 de
setembre de 2009, va aprovar, per
per primera vegada, la concessió de suport
econòmic als ajuntaments de la Garrotxa que sol·licitessin que l’execució
material de les actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis fos
realitzada per part del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
Públic de la Garrotxa
(SIGMA). En va quedar exclòs l’Ajuntament d’Olot, atès que amb aquest
ajuntament es treballava mitjançant el Pla Anual d’Actuació.
La concessió del suport econòmic s’ha realitzat durant aquests anys següents
atès que SIGMA ja realitzava actuacions
actuacions de medi ambient i salut pública i
s’havia considerat oportú que fos aquest mateix qui, de forma directa, pogués
gestionar les accions en els municipis de la Garrotxa.
Ja que el Catàleg de Serveis per a l’any 2017 recull l’essència dels seus
predecessors
ecessors i dóna continuïtat a una oferta de serveis que responen a les
necessitats que els ajuntaments han de cobrir en matèria de salut pública, es
considera oportú seguir treballant en aquesta línia, de manera que sigui SIGMA,
pel coneixement exhaustiu que
que té del territori, qui executi les actuacions de salut
pública als municipis de la Garrotxa que així ho sol·licitin.
És en aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, donar suport
econòmic directe a favor dels municipis de la Garrotxa que
que així ho sol·licitin per
prestar els serveis de salut que deriven dels programes inclosos en el catàleg de
Serveis de Dipsalut.
La millor opció per tal de donar suport a aquestes actuacions és concedir el
suport econòmic a través d’una subvenció directe atès
atès que el SIGMA, tal i com
s’ha argumentat, és un organisme amb un fort implant territorial que prestava
serveis de salut pública anteriors a l’existència de Dipsalut que fa necessària
aquesta articulació legal per tal de garantir la prestació integral de la
competència que en salut pública tenen atribuïda els municipis amb el
consegüent interès públic que es desprèn d’aquesta actuació d’acord amb
l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
Atès que l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
i l’article 15 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, com és aquest cas.
D’acord amb aquests antecedents, vista la memòria proposta de la gerent de data 24
de juliol de 2017, i ateses les competències que l’article
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li
atribueix, ell Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer.. Aprovar la línia de suport econòmic directe als ajuntaments de la comarca de
la Garrotxa a excepció de l’ajuntament d’Olot, atès que es treballa mitjançant el Pla
Anual d’Actuació, que sol·licitin que l’execució material de les actuacions relatives als
programes del Catàleg de Serveis 2017 sigui realitzada pel Consorci de Medi Ambient
i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats
entitats que d’ell en depenguin. Dipsalut
no prestarà el servei directe per aquells programes objecte del suport econòmic.
Segon.. El suport econòmic de Dipsalut serà com a màxim del cost que tindria per a
Dipsalut realitzar el servei sol·licitat, tenint en compte, si s’escau, la taxa que regula
cadascun dels programes del Catàleg de Serveis.
Tercer. Efectuar una retenció de crèdit per garantir que hi hagi crèdit adequat i
suficient d’un import de noranta mil euros (90.000 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
essupostària 5/3110/46200 Programa de foment municipal Protecció.
Quart. Per ser beneficiaris d’aquest suport econòmic, els ajuntaments de la comarca
de la Garrotxa, quedant exclòs l’Ajuntament d’Olot, hauran de presentar la sol·licitud
de subvenció mitjançant
nçant el model normalitzat de sol·licitud d’acord amb l’article 18.2
de l’Ordenança general de Subvencions de la Diputació de Girona. La sol·licitud
s’haurà de presentar al Registre General de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona,
na, C/ Pic de Peguera, 15 - 17003 de Girona), a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut) mitjançant el registre electrònic o per qualsevol
dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques.
Igualment, els ajuntaments hauran de sol·licitar, o haver sol·licitat, a través del
SIMSAP els programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut indicats en la sol·licitud.
Cinquè. Facultar la presidència de Dipsalut per
per la concessió de les ajudes
econòmiques als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa i de qualsevol document
que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord i en especial per la modificació
dels elements no substancials, així com per autoritzar i comprometre
comprometre la despesa
corresponent.
Sisè. Condicionar el pagament del suport econòmic a la presentació de la
documentació econòmica i tècnica justificativa de les actuacions. Els documents que
caldrà presentar son els següents:
-

El compte justificatiu simplificat
simplificat segons model disponible al web corporatiu
de Dipsalut, que ha de contenir una memòria justificativa, una relació
classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor,
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el
detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència.

-

La justificació tècnica que consistirà en detallar al sistema d’informació
municipal de salut pública (SIMSAP)
(SIMSAP) les actuacions fetes i els seus
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resultats per a cada objecte de risc sobre el que s’hagi actuat. Es
concretaran aquelles accions d’urgència i el seu cost. Dipsalut validarà la
justificació tècnica i es considerarà justificada una acció sempre que el
e
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) hagi
introduït tota la informació que el sistema requereix per a cada acció.
Setè. Aprovar el model normalitzat de sol·licitud, que consta a l’expedient, per la línia
de suport econòmic directe
directe als ajuntaments de la comarca de la Garrotxa que
sol·licitin que l’execució material de les actuacions relatives als programes del Catàleg
de Serveis 2017 sigui realitzada pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa (SIGMA) i les entitats
entit
que d’ell en depenguin.
Vuitè.. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la Garrotxa i al SIGMA.
9. Exp. 5_2017_718_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
suport econòmic als Ajuntaments de la demarcació per a finançar les
despeses derivades
derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes
d’Itineraris Saludables (PUIS)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/02, de 7 de febrer de 2017,
va aprovar les Bases de subvencions per al suport econòmic a les inversions en
equipaments
ts del consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans i Xarxes
d’Itineraris Saludables que es van publicar en el BOP de Girona, núm. 31, de 14 de
febrer de 2017.
El 20 de març de 2017 es va publicar al BOP de Girona, núm. 55, de 20 de març de
2017, la
a convocatòria del suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les
Xarxes d’Itineraris Saludables.
El termini de presentació de sol·licituds del primer procediment va finalitzar el dia 12
de maig de 2017 i s’hi van presentar 58 sol·licituds. De les 58 sol·licituds presentades,
54 han estat acceptades i 4 desestimades.
Els 58 ajuntaments que han presentat la sol·licitud han declarat que es troben al
corrent amb les seves
eves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb
l’art. 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Per determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems establerts en la
convocatòria. És a dir, l’import
l’import màxim per ajuntament s’atorga en relació amb el
nombre d’equipaments vinculats al Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris
Saludables (Pm01).
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencions,
estableix que el beneficiari
iciari 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.
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L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
D
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.
Vist l’informe de 18 de juliol de 2017 emès per la técnica de l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida on proposa la concessió de subvencions als
ajuntaments que figuren a l’annex 1 amb l’import atorgat, i la desestimació de les
sol·licituds,
·licituds, que figuren en l’annex 2 pels motius que s’hi indiquen.
D’acord amb els punts 8 i 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la
proposta de resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a
consideració del Consell Rector
Recto de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la
resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.
Atesos aquests antecedents, i a la vista de les competències que li atribueixen els
Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.. Concedir als ajuntaments de la demarcació de Girona inclosos a l’Annex I les
subvencions per al finançament de les despeses derivades del manteniment dels
Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, pels
els imports que s’hi detallen. El
total de les subvencions concedides ascendeix a quaranta-sis
sis mil cinc-cents
cinc
vint-i-nou
euros amb noranta-dos
dos cèntims (46.529,92 €) i per tant no s’exhaureix el crèdit
cr
pressupostari disponible.
sol·licituds dels ajuntaments que consten a l’annex II pels
Segon. Desestimar les sol·licituds
motius indicats.
Tercer. Disposar la despesa de quaranta-sis
quaranta
mil cinc-cents
cents vint-i-nou
vint
euros amb
noranta-dos
dos cèntims (46.529,92 €) a l’aplicació 4/3110/46206 Programa foment
itineraris i parcs salut per
per a ajuntaments del Pressupost de Dipsalut d’enguany.
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
Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació, d’acord amb el punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 20 de setembre de 2017.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució als interessats amb els recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).
t/dipsalut).
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ANNEX I

Núm. exp.

Núm.
llibre
(PUXI)

2017/1580

2017/42

Aiguaviva

P1700200G

915,97 €

1.050,00 €

600,00 €

65,50%

2017/1628

2017/50

Alp

P1700600H

594,11 €

900,00 €

594,11 €

100,00%

2017/1471

2017/23

Anglès

P1700800D

886,93 €

600,00 €

600,00 €

67,65%

2017/1364

2017/14

Arbúcies

P1700900B

2.300,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

58,70%

2017/1112

2017/6

Argelaguer

P1701000J

900,00 €

600,00 €

600,00 €

66,67%

2017/1610

2017/47

Besalú

P1702200E

1.500,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

70,00%

2017/1508

2017/27

Bisbald'Empordà, La

P1702500H

708,73 €

1.350,00 €

708,73 €

100,00%

2017/1563

2017/37

Blanes

P1702600F

9.999,66 €

1.550,00 €

1.550,00 €

15,50%

2017/1591

2017/44

Cabanes

P1703300B

570,94 €

1.050,00 €

570,94 €

100,00%

2017/1405

2017/16

Campdevànol

P1704000G

900,00 €

900,00 €

900,00 €

100,00%

2017/1566

2017/39

Campllong

P1704200C

1.200,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

87,50%

Ajuntament

CIF

Base
Màxim segons
Atorgat / Base
Concepte no
subvencionable
Atorgat final
equipaments
subvencionable subvencionables
corregida
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Núm. exp.

Núm.
llibre
(PUXI)

2017/1623

2017/49

Camprodon

P1704300A

3.000,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

35,00%

2017/1553

2017/34

Cassà de la Selva

P1704900H

506,43 €

1.350,00 €

506,43 €

100,00%

2017/1516

2017/30

Castell-Platjad'Aro

P1705300J

954,04 €

1.450,00 €

954,04 €

100,00%

2017/1510

2017/28

Cellera de Ter, La

P1720100E

900,00 €

1.350,00 €

810,00 €

90,00%

2017/1565

2017/38

Celrà

P1705400H

1.120,46 €

1.050,00 €

1.050,00 €

93,71%

2017/1498

2017/26

Cornellà del Terri

P1706100C

9.000,00 €

900,00 €

900,00 €

10,00%

2017/931

2017/3

Crespià

P1706300I

881,99 €

600,00 €

450,00 €

51,02%

2017/1606

2017/46

Espolla

P1707000D

1.138,67 €

1.050,00 €

764,12 €

67,11%

2017/1664

2017/57

Esponellà

P1707100B

2.950,00 €

600,00 €

600,00 €

20,34%

2017/1562

2017/36

Fontanals de Cerdanya

P1703600E

1.191,85 €

1.050,00 €

1.050,00 €

88,10%

2017/1494

2017/24

Fontcoberta

P1707600A

3.600,00 €

1.350,00 €

900,00 €

25,00%

2017/1525

2017/31

Gombrén

P1708600J

600,00 €

600,00 €

600,00 €

100,00%

Ajuntament

CIF

Base
Màxim segons
Atorgat / Base
Concepte no
subvencionable
Atorgat final
equipaments
subvencionable subvencionables
corregida
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Núm. exp.

Núm.
llibre
(PUXI)

2017/1673

2017/58

Jafre

P1709100J

1.050,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

100,00%

2017/1640

2017/52

Llambilles

P1709700G

1.100,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

95,45%

2017/1661

2017/55

Lloret de Mar

P1710200E

1.675,00 €

1.450,00 €

1.000,00 €

59,70%

2017/1647

2017/53

Maçanet de Cabrenys

P1710800B

1.000,00 €

600,00 €

600,00 €

60,00%

2017/1495

2017/25

Maçanet de la Selva

P1710900J

1.500,00 €

900,00 €

900,00 €

60,00%

2017/1345

2017/13

Maià de Montcal

P1711000H

1.050,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

100,00%

2017/1654

2017/54

Mieres

P1711200D

1.142,24 €

1.050,00 €

1.047,74 €

91,73%

2017/868

2017/1

Navata

P1711800A

340,00 €

1.050,00 €

340,00 €

100,00%

2017/1532

2017/33

Olot

P1712100E

2.500,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

58,00%

2017/983

2017/4

Pau

P1713600C

736,76 €

600,00 €

600,00 €

81,44%

2017/1161

2017/7

Pedret i Marzà

P1713700A

1.150,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

91,30%

2017/1371

2017/15

Planoles

P1714300I

600,00 €

600,00 €

600,00 €

100,00%

Ajuntament

CIF

Base
Màxim segons
Atorgat / Base
Concepte no
subvencionable
Atorgat final
equipaments
subvencionable subvencionables
corregida
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Núm. exp.

Núm.
llibre
(PUXI)

2017/1599

2017/45

Puigcerdà

P1715000D

1.241,46 €

900,00 €

900,00 €

72,50%

2017/1424

2017/18

Riells i Viabrea

P1715500C

600,00 €

1.350,00 €

600,00 €

100,00%

2017/1571

2017/41

Riudellots de la Selva

P1715900E

494,33 €

1.050,00 €

450,00 €

91,03%

2017/1561

2017/35

Salt

P1716400E

723,58 €

1.450,00 €

723,58 €

100,00%

2017/1418

2017/17

Sant Feliu de Guíxols

P1717000B

2.152,27 €

1.450,00 €

1.450,00 €

67,37%

2017/1334

2017/12

Sant Jaume de Llierca

P1717500A

763,93 €

1.050,00 €

600,00 €

78,54%

2017/1569

2017/40

Sant Joan de les Abadesses

P1717700G

1.276,26 €

1.050,00 €

600,00 €

47,01%

2017/1313

2017/11

SantJulià de Ramis

P1717900C

227,48 €

900,00 €

227,48 €

100,00%

2017/1467

2017/22

Sant Miquel de Campmajor

P1718300E

1.800,00 €

600,00 €

600,00 €

33,33%

2017/1588

2017/43

Sant Pau de Segúries

P1718600H

332,75 €

1.050,00 €

332,75 €

100,00%

2017/1526

2017/32

Santa Coloma de Farners

P1719100H

1.450,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

100,00%

2017/1513

2017/29

Santa Cristina d'Aro

P1719200F

1.620,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

83,33%

Ajuntament

CIF

Base
Màxim segons
Atorgat / Base
Concepte no
subvencionable
Atorgat final
equipaments
subvencionable subvencionables
corregida
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Núm. exp.

Núm.
llibre
(PUXI)

2017/1663

2017/56

Tallada d'Empordà, La

P1720700B

1.200,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

87,50%

2017/1283

2017/10

Terrades

P1720900H

653,40 €

600,00 €

600,00 €

91,83%

2017/1455

2017/21

Torroella de Montgrí

P1721200B

1.351,91 €

1.450,00 €

1.000,00 €

73,97%

2017/1194

2017/8

Valld'en Bas

P1701700E

1.500,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

90,00%

2017/1450

2017/20

Vidreres

P1722700J

1.240,31 €

1.350,00 €

900,00 €

72,56%

2017/1631

2017/51

Vilafant

P1723500C

2.270,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

59,47%

2017/915

2017/2

Vilajuïga

P1723700I

1.050,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

100,00%

Ajuntament

CIF

Base
Màxim segons
Atorgat / Base
Concepte no
subvencionable
Atorgat final
equipaments
subvencionable subvencionables
corregida

46.529,92 €
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Annex II
Núm. exp.

Núm. llibre
(PUXI)

Data entrada

Registre
d'entrada

CIF

Import
sol·licitat

Motiu

2017/1228

2017/09

Pera, La

19/04/2017

17/2408

P1713800I

600,00 €

Desistiment, d'acord amb el punt 6 de les
Bases específiques reguladores

2017/1089

2017/5

Sant Feliu de Pallerols

06/04/2017

17/2152

P1717100J

600,00 €

No compleix amb el punt 3 de les bases
específiques reguladores

2017/1622

2017/48

Sant Gregori

12/05/2017

17/3119

P1717300F

600,00 €

No compleix amb el punt 4 de les bases
específiques reguladores

2017/1428

2017/19

Sant Jordi Desvalls

03/05/2017

17/2774

P1717600I

1.500,00 €

Desistiment, d'acord amb el punt 6 de les
Bases específiques reguladores

Ajuntament
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10. Exp. 19_2017_763_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes
d’intervenció
ió terapèutica (SOI)
El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar
les Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i entitats sense
ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques,
terapèut
i es van
publicar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es
va publicar al BOP de Girona, número 69, de 7 d’abril de 2017.
El dia 10 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va
finalitzar
ar el 5 de maig de 2017.
El 20 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les
sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables i
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores
d’aquesta subvenció.
La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 €) com a import
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases
específiques
es reguladores de la subvenció.
S’han presentat un total de 32 sol·licituds dins de termini i 2 fora de termini i l’import
total sol·licitat és superior al crèdit disponible a la convocatòria.
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al
al corrent amb les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats
extrets
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president
de la Comissió Qualificadora formularà una proposta de resolució definitiva, tenint en
compte la valoració efectuada per la Comissió qualificadora en base a l’informe tècnic
emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
Girona
A la vista d’aquesta
’aquesta proposta, i d’acord amb les competències que li atribueix l’article
10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a entitats
e
sense ànim de lucre per a projectes d’intervenció terapèutica a la demarcació de
Girona pels conceptes i imports que s’hi detallen.
detallen
Segon.. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
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Tercer. Disposar la despesa de noranta mil euros (90.000,00 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4/3110/48906 Programa d’Intervencions terapèutiques per a
ONL del pressupost de Dipsalut d’enguany.
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el
contrari, s’entendrà
drà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè.. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu
just
específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
(https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació de la base
base 14a de les reguladores de la subvenció.
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler),
(e
ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut, en el termini màxim de deu dies
die a comptar des de la data d’adopció de la
resolució, d’acord amb l’artl’art 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Annex I

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1144

2017/1

Associació Resitua't

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntua
-ció

Atorgat final (1)

% atorgat
/ base
subvenció
nable

G55139448

La Saleta

15.950,82 €

47

4.552,67 €

28,54%

5.400,00 €

41

3.097,64 €

57,36%

2017/1162

2017/2

Associació Teatral i
Social El Trampolí

G17654989

Atenció especialitzada a
usuaris amb
discapacitat i
dependència al Baix
Empordà

2017/1174

2017/3

Associació Fadesia
Familiars Demència
Senil i Alzheimer

G17348426

Psico-estimulació i
grups suport

15.205,86 €

38

3.642,14 €

23,95%

2017/4

Fundació Roses
Contra el Càncer
Fundació Privada

G17569443

Atenció psicosocial als
malalts de càncer de
Roses, supervivents i
familiars

52.376,08 €

40

3.642,14 €

6,95%

G17293150

Teràpia assistida amb
gossos per a la millora
de la qualitat de vida de
les persones grans
institucionalitzades

8.602,13 €

35

3.186,87 €

37,05%

2017/1236

2017/1284

2017/5

Fundació Privada
Les Vetes
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Conceptes no
subvencionables

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntua
-ció

Atorgat final (1)

% atorgat
/ base
subvenció
nable

G17557661

Cuidem al cuidador

8.965,42 €

35

3.186,87 €

35,55%

12.620,00 €

38

3.642,14 €

28,86%

1.550,00 €

37

910,53 €

58,74%

12.650,00 €

40

3.642,14 €

28,79%

Treballant per a elles,
obertes a tothom

6.200,00 €

46

3.314,35 €

53,46%

Teràpia assistida amb
gossos

4.400,00 €

40

2.243,56 €

50,99%

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1356

2017/6

Associació Família i
Salut Mental de
Girona i comarques

2017/1358

2017/7

Associació EMAD
Sant Feliu - Entorn
Malalts d'Alzheimer i
Demències

G17670753

2017/1375

2017/8

Viu Autisme

G55156152

2017/1393

2017/9

AECC Catalunya
contra el càncer

G28197564

2017/1394

2017/10

Grup Iris. Associació
d'empordaneses
afectades de càncer
de mama

G55169262

2017/1398

2017/11

Llars de l'Amistat
Cheshire, Fundació
Privada - Llar Oxalis

G08593188

Taller de rehabilitació i
psico-estimulació
cognitiva als malalts
d’Alzheimer i demències
Activitat aquàtica per
infants amb TEA
(Trastorn de l'Espectre
Autista)
Atenció psicosociològica
per a malalts oncològics
i familiars a la seu de
l'entitat
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Conceptes no
subvencionables

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntua
-ció

Atorgat final (1)

% atorgat
/ base
subvenció
nable

G17468117

Taller estimulació
cognitiva per malalts
Alzheimer

40.085,00 €

40

3.642,14 €

9,09%

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1404

2017/12

Associació d'ajut als
malalts Alzheimer i
afectats AMA

2017/1415

2017/13

Associació de
Minusvàlids físics
associats

G17053
G17053208

2017/1416

2017/14

Associació de
cardiopaties
congènites AACIC

G60605318

2017/1422

2017/15

Fundació Somni dels
Nens

G62149562

2017/1425

2017/16

Fundació Privada
Oncolliga Girona

2017/1448

2017/17

Fundació Elna per a
la diversitat funcional

Suport domiciliari a
persones amb
discapacitat física, per la
millora de la seva
qualitat de vida
Intervencions
terapèutiques per la
millora de la qualitat de
vida dels nens i joves
amb cardiopaties i els
seus familiars
Programa de suport per
a famílies de nens
prematurs i amb altres
patologies i per a mares
gestants hospitalitzats

30.450,00 €

46

4.552,66 €

14,95%

13.400,00 €

42

4.097,41 €

30,58%

8.400,00 €

38

3.642,14 €

43,36%

G17808098

Servei de
psicooncologia

85.100,00 €

34

3.186,87 €

3,74%

G55175624

Salut, exercici físic i
diversitat funcional
intel·lectual: programa
per prevenir malalties
cròniques

18.196,90 €

35

3.186,87 €

17,51%

10_2017_2070
2070_A0101 – Pàg. 64

Conceptes no
subvencionables

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntua
-ció

Atorgat final (1)

% atorgat
/ base
subvenció
nable

2017/18

Fundació Privada per
a disminuïts psíquics
de la comarca del
Pla de l'Estany

G17662495

Hipoteràpia per a
persones amb
discapacitat intel·lectual

7.000,00 €

37

3.186,87 €

45,53%

2017/19

Associació de
pallassos
Xaropclown

G17882564

Pallassos terapèutics al
geriàtric 2017

6.000,00 €

42

3.441,82 €

57,36%

G17925215

Benestar físic i
emocional a través del
ioga i la meditació als
serveis residencials de
la Fundació Resilis

7.142,86 €

39

3.642,14 €

50,99%

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1456

2017/1461

Núm. exp.

2017/20

Fundació Privada
Resilis

2017/1474

2017/23

Fundació Privada
Astres

G17695768

2017/1475

2017/24

Associació catalana
d'afectats de
fibromiàlgia - ACAF

G43595206

2017/1480

2017/26

Servei de suport al
dol de Girona

G17625526

2017/1465

Benestar físic i
emocional per a
persones amb
discapacitat intel·lectual
Activitats de suport per
a persones afectades de
Síndromes de
Sensibilització Central i
de difusió d'informació a
la ciutadania
Acompanyament,
teràpia i suport al dol

5.714,29 €

35

2.549,50 €

44,62%

5.000,00 €

33

2.230,81 €

44,62%

5.853,00 €

43

3.197,80 €

54,64%
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Conceptes no
subvencionables

Material: 179,70 €;
Administració i
coordinació del
projecte: 1.248,87 €

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntua
-ció

Atorgat final (1)

% atorgat
/ base
subvenció
nable

Fundació Privada de
serveis assistencials
de la Garrotxa

G17535055

Teràpia assistida amb
cavalls

5.884,00 €

37

3.000,25 €

50,99%

2017/29

Lluito per tu

G55200018

Teràpies d'estimulació
integral per a infants
amb pluridiscapacitat

8.500,00 €

33

3.186,87 €

37,49%

2017/31

Associació Tirita
Clown

G55255616

Tirita Clown pallasses
d'hospital

12.534,00 €

40

3.642,14
3.642, €

29,06%

2017/32

Associació
Tramuntana d'ajut i
reinserció al
toxicòman

G17101924

Programa de
recolzament a familiars
de drogodependents i
de persones en risc de
patir una
drogodependència

25.283,00 €

48

4.552,66 €

18,01%

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1482

2017/28

2017/1484

2017/1490

2017/1503

TOTAL

90.000,00
000,00 €

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les
despeses excloses (si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima
màxim
absoluta de 5.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. Ha calgut fer prorrateig.
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Conceptes no
subvencionables

Annex II
Núm. exp.

Núm.
en llibre

NIF

Entitat

Projecte

Import
Sol·licitat

2017/1466

2017/21

G55182588

Associació Cos a Cos
Teatre.

Habilitats Socials i Teatre amb
infants i adolescents en risc
d'exclusió social

2.300,00 €

Enviat requeriment, no respon.
Es considera desistit. Base 6a

Pla pilot de millora de
tractament de la dislèxia en
centres educatius de les
comarques gironines

9.000,00 €

Enviat requeriment, no respon.
Es considera desistit. Base 6a

Motiu desestimació

2017/1473

2017/22

G55275895

Dislectica't - Associació
per la millora de la
dislèxia i altres dificultats
associades en l'àmbit
educatiu

2017/1479

2017/25

G17529629

Associació Gironina
d'Agorafòbics.

Grup ajuda mútua per trastorn
agorafòbia

4.322,45 €

En la documentació presentada
no hi ha cap projecte signat.
Base 4a

2017/1488

2017/30

G17945965

Entretemps

L'escriptura entre el joc i el jo

4.500,00 €

Enviat requeriment, no respon.
Es considera desistit. Base
B
6a

2017/1524

2017/33

G17874587

Associació Catalana
Parkinson Blanes i
comarca la Selva.

Manteniment i promoció de les
capacitats funcionals i cognitives

4.000,00 €

Entrada inicial fora de termini.
Base 4a

2017/1650

2017/34

G17248600

Club Bàsquet Bany
Banyoles

Apropa’t al Bàsquet

3.500,00 €

Entrada inicial fora de termini.
Base 4a
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11. Exp. 19_2017_764_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per al finançament de projectes
de promoció de la salut (SOP)
El Consell Rector, en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, va aprovar
les Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i entitats sense
ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques, i es van
publicar
ar al BOPG de Girona, número 53, de 16 de març de 2017. La convocatòria es
va publicar al BOP de Girona, número 76, de 20 d’abril de 2017.
El dia 21 d’abril de 2017 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds, i va
finalitzar el 12 de maig de 2017.
El 23 de juny de 2017, la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida informa que els beneficiaris que figuren a l’Annex 1 han presentat les
sol·licituds dins termini, l’objecte indicat correspon als conceptes subvencionables
subvencio
i
s’han valorat les sol·licituds d’acord amb les Bases específiques reguladores
d’aquesta subvenció.
La convocatòria preveu la concessió de cinc mil euros (5.000,00 €) com a import
màxim de subvenció i uns percentatges sobre la base subvencionable en funció de la
puntuació obtinguda pel projecte, tal i com es detalla en la base 7.3 de les bases
específiques
es reguladores de la subvenció, excepte per a la subvenció d’import
incrementat que pot arribar al 100% de la base subvencionable i un topall de vint mil
euros (20.000 €).
Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats sense ànim de lucre declaren que no
incorren en cap del supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb
l’article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre.
S’han presentat
convocatòria.

un total de 50 sol·licituds, totes elles dins el termini fixat en la

Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben han acreditat trobar-se
trobar
al
corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l
’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions.
El nombre de sol·licituds
ol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la
subvenció màxima que correspondria en cada cas segons la puntuació obtinguda. Per
tant, ha calgut fer un prorrateig, d’acord amb la base 8 de les bases reguladores de la
subvenció, entre tots els projectes excepte amb el d’import incrementat, per ajustar les
subvencions que es concedeixen al crèdit disponible
disponible en la convocatòria(cent deu mil
euros 110.000,00 €).
D’acord amb el punt 10 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, el president
de la Comissió Qualificadora formularà una proposta de resolució definitiva, tenint en
compte la valoració efectuada per la Comissió qualificadora en base a l’informe tècnic
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emès pel centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
A la vista d’aquests
aquests antecedents, i d’acord amb les competències que li atribueix
atr
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat,
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I les subvencions a entitats
sense ànim de lucre per a projectes de promoció de la
la salut a la demarcació de
Girona pels conceptes i imports que s’hi detallen.
detallen
Segon.. Desestimar les sol·licituds presentades a l’esmentada convocatòria que es
detallen en l’Annex II, pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent deu mil euros (110.000,00 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48900
del pressupost de Dipsalut
d’enguany.
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
condici
generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè.. 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
electròn
de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació de la base 14a de les reguladores de la subvenció. La
justificació
stificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar un cop el
beneficiari hagi realitzat l’activitati, com a màxim, el 5 d’octubre de 2017.
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos que siguin
procedents, per mitjà del tauler d’anuncis (e-Tauler),
(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’art. 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu
iu comú de les administracions públiques.
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Annex I

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
a-ció

Atorgat final
(1)

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

2017/2

Associació
Resitua't

G55139448

Escola XXI

12.600,00 €

96

8.500,00 €

67,46%

-

2017/1349

2017/1

Federació
Catalana
d'Entitats Contra
el Càncer

G62599212

Setmana Catalana de la
Prevenció del Càncer,
2016

10.000,00 €

65

3.114,08 €

31,14%

-

2017/1355

2017/3

Fundació Privada
Les Vetes

G17293150

Viu l'estiu en gran

9.953,05 €

79

3.892,59 €

39,11%

-

G17670753

Programa d'entrenament
de memòria preventiu a la
malaltia d'Alzheimer

12.620,00 €

68

3.269,77 €

25,91%

-

G55169262

Mens sana in corpore
sano

4.200,00 €

55

823,98 €

19,62%

-

G17361650

Prevenció i promoció de
la salut cardiovascular i
coronaria entre la
població. Serveis
d'atenció a malalts del
cor.

11.900,00 €

57

2.334,62 €

19,62%

G65149601

Cap de setmana a
Empúries

6.500,00 €

69

2.724,81 €

41,92%

2017/1354

2017/1359

2017/4

2017/1395

2017/5

Associació EMAD
Sant Feliu Entorn Malalts
d'Alzheimer i
Demències
Grup Iris.
Associació
d'empordaneses
afectades de
càncer de mama

2017/1400

2017/6

GICOR Associació
gironina de
prevenció i ajuda
malalties del cor

2017/1403

2017/7

Associació de
sordcecs de
Catalunya
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Autocar: 1.000,00
€

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

G60605318

Promoció d'hàbits
saludables en persones
amb cardiopatia
congènita

11.800,00 €

66

7.900,00 €

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

3.114,07 €

26,39%

-

64

2.569,10 €

32,52%

-

Atorgat final
(1)

2017/8

Associació de
Cardiopaties
Congènites
AACIC

2017/9

Associació de
Diabètics de
Catalunya

G60219763

Assessorament, educació
i formació per a persones
amb diabetis tipus I i tipus
II

2017/1427

2017/10

Associació de
Trasplantats
hepàtics de
Catalunya

G61003273

Suport a persones
trasplantades hepàtiques
i les seves famílies

5.200,00 €

68

1.557,03 €

29,94%

-

2017/1441

2017/11

Associació Clau
de Sol de l'Alt
Empordà

G55056014

Gimnàstica de
manteniment suau

3.775,20 €

66

1.316,70 €

34,88%

-

2017/12

Associació contra
l’anorèxia y la
bulímia

G60259983

Quan no t'agrades,
emmalalteixes. Promoció
de la salut i prevenció
dels trastorns de la
conducta alimentària

9.000,00 €

61

2.403,28 €

26,70%

-

13,62%

Menjar i beure
(avituallament
i
arribada):
1.418,10
€;
obsequis per als
particpants:
5.121,42
€;
material fungible:
430,96 €

2017/1420

2017/1421

2017/1445

2017/1451

2017/13

Associació Anarhi Anant

G55151971

Marxa popular Anar-hi
Anant

2.732,61 €

50

372,29 €
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Núm. exp.

2017/1454

2017/1468

Núm.
en llibre

Entitat

2017/14

ALTRART.
Associació
d’artteràpia Olot

2017/15

Associació La
Caseta

2017/1493

2017/17

Federació
Esportiva
Catalana dels
paralítics
cerebrals

2017/1502

2017/18

AECC Catalunya
contra el càncer

2017/1504

2017/19

Associació
Canaan-Pla de
l'Estany

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

G55121941

L'acte creador en els
infants i mestres. Projecte
d’Artteràpia a l'Escola
Joan Maragall de Santa
Pau

G17970138

Projecte Llaminer

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

6.330,00 €

61

29.889,00 €

78

Atorgat final
(1)

1.690,31 €

3.892,58 €

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

26,70%

13,02%

Sortides:
2.496,00;
Subministrament:
95,00 €

G60121043

Fent Salut Girona 2017

10.000,00 €

67

2.724,81 €

27,25%

Sous i salaris
directora tècnica i
secretaria
general:
12.000,00
€;
material específic
per
l'activitat
(boles
boccia,
canaletes, pivots):
500,00€

G28197564

Menjar bé és divertit

5.750,00 €

62

1.535,43 €

26,70%

-

26,70%

Desplaçament
formadors: 300,00
€; Utensilis cuina:
971,15
€;
Subministres:
300,00 €

G61242228

Hàbits nous, vida nova

5.428,85 €

62

1.449,67 €
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Núm. exp.

2017/1511

2017/1518

2017/1523

2017/1557

2017/1559

2017/1567

Núm.
en llibre

Entitat

CIF

2017/20

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

2017/21

Associació Grup
Amics
Senderistes Gas
Mountain

Projecte / Programa /
Activitat

Hidroteràpia i activitat
física aquàtica

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

13.997,00 €

64

G55264428

Fem dissabte a la Garriga
tot caminant

G17962424

La convivència i l'esport;
un estil de vida

14.750,00 €

67

6.525,00 €

3.389,60 €

51

79

Atorgat final
(1)

3.114,07 €

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

22,25%

13,62%

material
de
protecció
dels
participants
(guants,
gorres
pel sol): 700,00 €

54,50%

Desplaçament 2
autobusos
saltl'Escala i l'EscalaSalt: 760,00 €

3.342,99 €

22,66%

Subministraments
: 560,00 €; Altres
despeses: 600,00
€

888,97 €

1.847,20 €

2017/22

AMPA La Farga

2017/25

Federació
Catalana
d'Esports de
persones amb
discapacitat física

G58165127

Hospisport: activitats
físiques saludables

2017/26

Fundació
Síndrome de
Down de Girona i
Comarques
Astrid-21

G17349135

Per una vida saludable

11.968,00 €

75

3.892,58 €

32,52%

-

2017/27

Associació de
Gent Gran de
Vallfogona de
Ripollès

G17753328

Pintem sobre seda

750,00 €

50

102,18 €

13,62%

-
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Núm. exp.

Núm.
en llibre

Entitat

2017/1573

2017/28

Fundació Privada
Astres

2017/1587

2017/30

Fundació Privada
Oncolliga Girona

2017/1592

2017/31

2017/1594

2017/32

2017/1603

2017/1604

2017/1612

2017/33

2017/34

2017/35

Associació
gironina d'ajut a la
ludòpata
Càritas
Diocesana de
Girona
Integra Associació de
discapacitats
intel·lectuals
Fundació Servei
Gironí de
Pedagogia Social

Fundació Privada
Drissa

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

Atorgat final
(1)

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables
Despeses
de
gestió
i
administració del
projecte: 1.343,90
Compra
i
seriegrafiat
samarretes
:
3.550,00 €

G17695768

SaludableMENT

14.146,34 €

67

3.503,32 €

24,76%

G17808098

Programa de prevenció
de consum de tabac entre
els joves de 1èr d'ESO

18.750,00 €

64

3.114,07 €

16,61%

G17506676

Programa de joc
responsable i prevenció a
les socioaddiccions

4.750,00 €

50

647,14 €

13,62%

R1700016
G

Tallers de salut i
alimentació conscient

7.220,00 €

75

3.892,58 €

53,91%

G17035445

Lleure per a persones
amb discapacitat
intel·lectual

36.000,00 €

75

3.892,58 €

10,81%

Transport
activitats
terapèutiques:
4.000,00€

G17148693

Porta d'ACCÉS:
Acompanyament als
itineraris formatius de
joves en situacions de
risc

28.615,25 €

86

3.892,58 €

13,60%

-

13,09%

Sessions
formatives
personal extern:
2.400,00 €; Dietes
i despl. activitats:
400,00
€;
Despesa personal
admin. i gestió:
1.591,30 €

G17588047

Alimenta la teva salut!

26.765,74 €

70

3.503,32 €
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Desplaçaments:
250,00€

Núm. exp.

Núm.
en llibre

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

8.751,00 €

67

Atorgat final
(1)

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

40,03%

-

Entitat

CIF

2017/36

Fundació Privada
Minusvàlids Físics
Associats

G17378704

Promoció de l'activitat
física i l'esport des del
Cai-Mifas

2017/1618

2017/37

Agrupació de les
persones sordes
de la Garrotxa

G17089103

Promoció a l'autonomia
personal de les persones
sordes, a la Garrotxa

9.400,00 €

62

1.946,29 €

20,71%

Gestió
del
projecte: 400,00€;
Imprevistos:
350,00€

2017/1619

2017/38

Escola de Futbol
Ter-Brugent

G17933037

Saltem al camp

7.720,00 €

92

2,58 €
3.892,58

50,42%

Beguda:
640,00€;Berenar:
1.600,00€

2017/1624

2017/39

Associació La
Mecànica del
Canvi

G55255061

Joves conscients a Can
Fornaca

3.110,00 €

62

830,47 €

26,70%

-

2017/1634

2017/41

Club Bàsquet
Banyoles

G17248600

Apropa't al basquet per a
persones amb
discapacitat intel·lectual

3.500,00 €

65

1.220,71 €

34,88%

Material esportiu:
1.500,00€

16,71

Confecció vestuari
i
producció:
2.450,00€;
Cerimònia
d'entrega
de
premis d'actors en
risc
d'exclusió
social: 5.000,0€

2017/1616

2017/1637

2017/42

Associació
Escenaris
Especials

G55291751

Cursos de teatre per a
persones en risc
d'exclusió social.

23.297,40,00
€

77

3.503,32 €

3.892,58 €
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Núm. exp.

2017/1652

Núm.
en llibre

2017/43

Entitat

Associació La
Mecànica del
Canvi

2017/1653

2017/44

Fundació Privada
Campus Arnau
d'Escala

2017/1668

2017/45

Associació
Tirabuixó

2017/48

Esplais de la
Garrotxa

2017/49

Associació de
Veïns de
Vilavenut

2017/1671

2017/1675

CIF

G55255061

Projecte / Programa /
Activitat

Capoeira infantil

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
ació

600,00 €

64

Atorgat final
(1)

209,27 €

% atorgat
/ base
subvenci
ónable

Conceptes no
subvencionables

34,88%

-

G17695651

FAR, reducció de la
soledat no volguda a
través de la participació
social centrada en la
persona

18.067,00 €

65

3.114,07 €

17,24%

G55280721

Tirabuixó

7.289,00 €

76

3.892,58 €

53,40%

G17283979

Esplais diari Garbuix

G17780396

Microgimnàsia i gimnasia
d'estiraments a Vilavenut

73.533,71 €

2.070,00 €

79

50

3.503,32 €

282,02 €

Tècnic
gestió
administrativa:
2.750,00€;
Instal·lació
i
manteniment
oficina: 1.100,00 €
. Desplaçaments
destinataris
2.310,00€
desplaçaments
(transports
en
cotxe-gasolina):
425,00 €; vestuari
professionals que
fan
les
formacions:
200,00€;

4,76%

Mobilitat:
1.100,00€; Fons
de
contingència
laboral: 4.000,0€

13,62%

Materials
necessaris per fer
l'activitat: 200,00
€
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Núm. exp.

2017/1823

Núm.
en llibre

2017/50

Entitat

agrupació de les
persones sordes
de la Garrotxa

CIF

G17089103

Projecte / Programa /
Activitat

Prevenció hepatitis
persones sordes

Base
subvencion
able
corregida

Puntu
a-ció

2.400,00 €

51

TOTAL ...

Atorgat final
(1)

794,09 €

% atorgat
/ base
subvenci
ónable
33,09%

110.000,00 €

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte: la base subvencionable un cop deduïdes les
despeses excloses (si n’hi ha); el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda; la subvenció màxima
absoluta de 5.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’import incrementat la subvenció màxima
m
pot
arribar al 100% del la base subvencionable i els 20.000,00 €, si així es sol·licita. Ha calgut fer prorrateig.
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Conceptes no
subvencionables

Annex II
Núm. exp.

2017/1550

Núm. en
llibre

2017/23

Entitat

Projecte

Import
Sol·licitat

Motiu desestimació

G55225833

Associació
Fibromiàl
Fibromiàlgia
Salt. Es una SOI

Assessorament
psicològic
per
associades durant
tot un curs

2.800,00 €

És una intervenció terapèutica.
Incompleix Base 1. Objecte

5.000,00 €

És foment del voluntariat.
Incompleix Base 1. Objecte

8.000,00 €

És una intervenció terapèutica.
Incompleix Base 1. Objecte

5.000,00 €

És na intervenció terapèutica.
Incompleix Base 1. Objecte

NIF

2017/1630

2017/40

G59106823

Federació Catalana
Voluntariat Social

de

2017/1669

2017/46

G60515707

Associació per a la Salut
Familiar
i
Comunitària
"Ventijol"

2017/1670

2017/47

G58434994

Fundació Autisme Mas
Casadevall,
Fundació
Privada

El voluntariat i la
salut
a
les
comarques
gironines
Corriol. Programa
d'intervenció
terapèutica
amb
persones
amb
malaltia mental
Promocionar,
prevenir i accionar
un bon envelliment
a les persones amb
TEA
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12. Exp. 4_2017_765_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
suport econòmic als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la
demarcació (Pm07)
m07)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/04, que va tenir lloc
el 7 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
destinades a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la
l salut i
intervencions terapèutiques i van ser publicades al BOP de Girona, número 53, de 16
de març de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 10 d’abril de 2017, aprova la convocatòria de les
subvencions de suport econòmic a ajuntaments de la demarcació de Girona per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de
Girona publicades al BOPG núm.76, el 20 d’abril de 2017.
Amb la presentació de la sol·licitud els ajuntaments 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.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 de juliol de 2017, emet un informe on es fa
constar que s’han presentat cent-onze
onze sol·licituds dins del termini establert en el punt
4 de la convocatòria.
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,
venció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
En conseqüència, amb la presentació de les sol·licituds, els ajuntaments declaren que
ess troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
D’acord amb el punt 10 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la comissió qualificadora en reunió celebrada el dia 18 de juliol de 2017 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds presentades.
Així mateix, de conformitat amb el punt 9 de les bases reguladores es concedeix una
subvenció d’import incrementat a l’Ajuntament de Salt, en haver obtingut la millor
millo
valoració.
Per tot l’exposat, i a la vista de la proposta de resolució de la subvenció de la
Presidència de la Comissió
omissió Qualificadora, atès que és l’òrgan
òrgan competent per a
resoldre el procediment, i de conformitat amb les competències que l’article 10 dels
d
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Estatuts de Dipsalut li confereix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
del següent
ACORD
Primer.. Concedir als ajuntaments que han optat a la convocatòria de subvencions per
a projectes de promoció de la salut a la demarcació de Girona
Girona inclosos a l’Annex I les
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Concedir a l’Ajuntament de Salt la subvenció d’import incrementat pel projecte
“Salt saludable 2016-17
17 i Pla de Salut Jove”.
Tercer. Disposar la despesa de dos-cents
dos
s noranta mil euros (290.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut hàbits
saludables per a aj. del Pressupost de Dipsalut d’enguany.
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes,
des, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
(https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions
subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació, d’acord amb el punt 14 de les bases reguladores de la
subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 5 d’octubre de 2017.
Cinquè. Comunicar aquest
uest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).

10_2017_
10_2017_2070_A0101
– Pàg. 80

Annex I

Núm. exp.

Ajuntament

CIF

2017/1583

Salt

P1716400E

2017/1615
2017/1642

Albanyà
Alp

P1700300E
P1700600H

2017/1452

Amer

P1700700F

2017/1611

Anglès

2017/1514

Arbúcies
Avinyonet de
Puigventós
Bàscara
Bellcaire
d'Empordà

2017/1645
2017/1607
2017/1584

Projecte / Programa / Activitat

Salt saludable 2016
2016-17 + Pla de
Salut Jove

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

92

13.768,95 €

52,56%

Tallers de memòria
Alp és més esport
Curs exercicis físics destinats a
la gent gran

800,00 €
14.300,00 €

49
49

592,37 €
3.290,95 €

74,05%
23,01%

1.658,00 €

59

822,74 €

49,62%

P1700800D

Curset de natació

10.000,00 €

60

3.455,50 €

34,56%
34,5

P1700900B

27.500,00 €

47

7.918,85 €

28,80%

3.336,50 €

60

1.317,63 €

39,49%

P1701800C

Mou-te,
te, fem salut
Foment de polítiques de salut i
qualitat de vida a Avinyonet
Grans independents

7.087,80 €

49

2.624,13 €

37,02%

P1702100G

Hàbits promoció de la salut

6.100,00 €

58

2.710,10 €

44,43%

11.150,00 €

60

4.403,29 €

39,49%

960,00 €

54

631,86 €

65,82%

3.971,00 €

68

1.600,88 €

40,31%

3.000,00 €

58

1.332,84 €

44,43%

5.000,00 €

60

1.234,11 €

24,68%

2.145,00 €

59

952,98 €

44,43%

1.400,00 €

48

822,74 €

58,77%

2.680,00 €

64

1.234,76 €

46,07%

2.000,00 €

65

1.028,42 €

51,42%

P1701200F

Besalú

P1702200E

2017/1462

Bescanó
Bisbal
d'Empordà, la

P1702300C

Activitats per a la gent gran i
aula d'adults 16/17
Taller de memòria

P1702500H

Punt Jove de Salut

2017/1596

Biure

P1724900D

2017/1665

Blanes

P1702600F

2017/1529

Boadella i les
Escaules
Bolvir

2017/1574

Bordils

P1702800B

2017/1384

Borrassà

P1702900J

2017/1643

Puntuació

Atorgat final
(1)

26.194,94 €

2017/1657

2017/1507

Base
Subvencionable
Corregida

P1703200D
P1702700D

Gimnàstica suau -estiraments i
tallers de memòria
Promoció de la salut i hàbits
saludables a Barcelona
Gimnàstica. Treball corporal
conscient
Aquagym
Accions de Promoció de la Salut
a Bordils
Borrassà, mou
mou-te!!!

Conceptes no
subvencionables
Autocar sortida aquadiver: 297,00€;
Autocar sortida Vallter: 396,00€;
Autocar sortida Santa Coloma:
330,00€; Despeses tren sortida
colònies: 320,00€

Consum elèctric: 6.250,00€;
Consum calefacció: 9.375,00€

Plafó rutes:750,00€
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Núm. exp.

Ajuntament

2017/1534

Breda

P1703000H

2017/1585
2017/1568

Brunyola
Cabanes

P1703100F
P1703300B

2017/1560

Camós

P1703900I

2017/1579

Campdevànol

P1704000G

2017/1598

Campllong

P1704200C

2017/1522
2017/1620

Camprodon
Cantallops
Castelló
d'Empúries

P1704300A
P1704500F

2017/1605

CIF

P1705200B

2017/1533

Castell-Platjad'Aro

P1705300J

2017/1667

Cellera de Ter,
la

P1720100E

2017/1549

Celrà

P1705400H

2017/1656

Cervià de Ter

P1705500E

2017/1545

Colera

P1705900G

2017/1357

Cornellà del
Terri
Darnius

2017/1429

Escala, l'

P1706800H

2017/1651

Esponellà

P1707100B

2017/1401

Far
d'Empordà, el

P1700500J

2017/1472

P1706100C
P1706500D

Projecte / Programa / Activitat
PaP programa d'atenció a les
persones
Taller de memòria
Suport per a la gent gran
Gimnàstica física de
manteniment
Jornades esportives 2017
Programa de promoció de la
salut mitjançant
ançant l'activitat física
L'esport a la vida
Promoció de la salut
Activitats de promoció i
divulgació de la salut
Programa transversal de
promoció de la salut a Castell
CastellPlatja d'Aro
Posa't en forma
Oficina municipal d'atenció a les
persones
Siguem conscients
Setmana saludable, taller de
gimnàs i memòria per a la gent
gran
Activitats de Promoció de la
Salut per a majors de 65 anys
Taller de memòria i de gimnàs
Estimulació de les capacitats de
les persones grans a l'Escala
Activitat
at física i esport col·lectiu
gent gran d’Esponellà
Promoció de la salut i hàbits
saludables. Tallers memòria i
gimnàstica gent gran

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

11.333,33 €

60

4.475,69 €

39,49%

1.530,00 €
1.484,25 €

55
43

822,74 €
822,74 €

53,77%
55,43%

3.150,28 €

57

1.399,60 €

44,43%

750,00 €

38

493,64 €

65,82%

4.000,00 €

59

1.777,11 €

44,43%

12.600,00 €
1.500,00 €

55
50

4.975,92 €
822,74 €

39,49%
54,85%

11.212,62 €

60

3.874,52 €

34,55%

44.055,09 €

83

8.227,38 €

18,68%

25.263,92 €

60

8.227,38 €

32,57%

34.911,42 €

73

8.227,38 €

23,57%

1.480,00 €

49

822,74 €

55,59%
55,5

1.700,00 €

54

822,74 €

48,40%

8.392,30 €

47

2.761,87 €

32,91%
32,9

800,00 €

54

592,37 €

74,05%

1.924,00 €

61

822,74 €

42,76%

1.860,00 €

48

822,74 €

44,23%

2.600,00 €

58

1.155,12 €

44,43%

Base
Subvencionable
Corregida

Conceptes no
subvencionables
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Núm. exp.

Ajuntament

2017/1555

Figueres

P1707200J

2017/1521

Flaçà

P1707300H

2017/1602

Fontcoberta

P1707600A

2017/1391

Forallac

P1725000B

2017/1528

Fornells de la
Selva

P1707800G

2017/1660

Fortià

P1707900E

2017/1666

Garriguella

P1708300G

2017/1413
2017/1447
2017/1595

Hostalric
Jafre
Jonquera, la

P1708900D
P1709100J
P1709300F

2017/1463

Juià

P1709400D

2017/1380

Lladó

P1709500A

2017/1564

Llambilles

P1709700G

2017/1635

Lloret de Mar

P1710200E

2017/1483

Maçanet de la
Selva

P1710900J

2017/1576
2017/1426
2017/1617
2017/1655

Maià de
Montcal
Masarac
Mollet de
Peralada
Olot

CIF

Projecte / Programa / Activitat
Programa municipal d'activitats
de promoció de la salut
Gimnàstica terapèutica i taller
de memòria
Activitats de promoció de la
salut a Fontcoberta
Activitat física per a la gent gran
Programa per la promoció i
manteniment de la salut física
per majors de 65 anys
Activitats per la gent gran
Activitats dirigides al públic adult
per fomentar diferents habilitats i
facilitar i millorar la interacci
interacció
social de diversos col·lectius de
la població de Garriguella
Gimnàstica dolça gent gran
Taller de memòria
Fomentem la salut 2017
Manteniment físic tallers de
memòria i activitats
Tallers de memòria
Activitats per a la promoció de la
salut
#i.3 itineraris individuals
inclusius
Projecte de promoció de la salut
i la qualitat de vida dels
maçanatencs i maçanatenques

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

46.597,29 €

60

8.227,38 €

17,66%

2.700,00 €

44

999,63 €

37,02%

1.584,78 €

50

822,74 €

51,92%

6.140,08 €

56

2.424,80 €

39,49%

5.397,51 €

61

2.486,81 €

46,07%

1.200,00 €

47

822,74 €

68,56%

1.770,00 €

49

822,74 €

46,48%

1.945,17 €
1.710,00 €
10.452,74 €

61
59
59

896,20 €
822,74 €
4.127,93 €

46,07%
48,11%
48,11
39,49%

3.635,00 €

49

1.345,79 €

37,02%

800,00 €

54

592,37 €

74,05%

7.600,00 €

42

2.813,76 €

37,02%

54.362,00 €

85

8.227,38 €

15,13%

9.945,00 €

59

3.436,49 €

34,55%

Base
Subvencionable
Corregida

P1711000H

Ser actiu, sentir
sentir-se viu

1.712,00 €

61

887,37 €

51,83%

P1710600F

Tallers memòria 2017

800,00 €

57

592,37 €

74,05%

P1711300B

Tallers per a la 3a edat

800,00 €

50

575,92 €

71,99%

P1712100E

Olot fa salut

46.961,57 €

67

8.227,38 €

17,52%

Conceptes no
subvencionables
Desplaçaments en bus: 6.701,01€ ;
medalles: 2.925,00€
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Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

CIF

Projecte
cte / Programa / Activitat

Base
Subvencionable
Corregida

Palafrugell

P1712400I

Projecte de promoció de la salut
- Punt jove de salut

23.123,81 €

87

8.227,38 €

35,58%

2017/1477

Palau de
Santa Eulàlia

P1712600D

Taller de gimnàstica adaptada

800,00 €

53

592,37 €

74,05%

2017/1547

Palau-sator

P1712900H

3.688,05 €

55

1.638,52 €

44,43%

2017/1386

Palausaverdera

P1712700B

2.040,00 €

63

1.057,38 €

51,83%

2017/1499

Palol de
Revardit

P1713100D

3.021,30 €

47

1.118,58 €

37,02%

2017/1446

Pau

P1713600C

1.800,00 €

48

822,74 €

45,71%

2017/1689

Pera, la

P1713800I

1.800,00 €

48

822,74 €

45,71%

2017/1600

Peralada

P1714000E

3.813,36 €

62

1.756,94 €

46,07%

2017/1376

Pont de Molins

P1714400G

1.512,00 €

55

822,74 €

54,41%

2017/1641

Porqueres

P1714600B

4.280,00 €

55

1.690,23 €

39,49%
3

2017/1492

Preses, les

P1714800H

1.020,00 €

53

671,35 €

65,82%

2017/1581

Puigcerdà

P1715000D

10.500,00 €

59

3.628,27 €

34,55%

2017/1608

Quart

P1715100B

3.000,00 €

50

987,29 €

32,91%

2017/1577

Queralbs

P1704700B

1.600,00 €

55

822,74 €

51,42%

2017/1469

Regencós

P1715300H

2.238,50 €

47

828,76 €

37,02%

2017/1409
2017/1517

Riells i Viabrea
Riudarenes

P1715500C
P1715700I

1.100,00 €
61.112,82 €

58
81

724,01 €
8.227,38 €

65,82%
13,46%

Núm. exp.

Ajuntament

2017/1625

Taller de memòria i curs de
gimnàstica
Tallers
allers de memòria,
alfabetització i alfabetització
digital per a gent gran
Gimnàstica de manteniment per
a la gent gran
Activitats
tats de promoció de la
salut i hàbits saludables
La Pera s'activa
Tallers de memòria i gimnàstica
per a la gran a Peralada i
Vilanova de la Muga
Gimnàstica de manteniment per
a majors de 60 anys
Promoció de la salut a
Porqueres 2017
Les Preses per la promoció de
la salut i qualitat de vida dels
seus ciutadans
Programa promoció de la salut a
Puigcerdà
Tallers i cursos gent gran:
fisioteràpia, gimnàstica de
manteniment
mòria per a la gent
Taller de memòria
gran
Posa't en forma per a una vida
saludable
Tallers de memòria
La salut, el primer

Conceptes no
subvencionables

Matrial per placa commemorativa:
500,00 €; Lloguer equip de so per
l'homenatge: 181,50 €

Edició dels resultats obtinguts en els
tallers de memòria: 1.000,00 €
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Núm. exp.

Ajuntament

2017/1408

Riudaura

2017/1535
2017/1348
2017/1593
2017/1597
2017/1621
2017/1589
2017/1546
2017/1362
2017/1649
2017/1601

Riudellots de
la Selva
Sant Climent
Sescebes
Sant Feliu de
Buixalleu
Sant Feliu de
Guíxols
Sant Gregori
Sant Hilari
Sacalm
Sant Joan de
les Abadesses
Sant Jordi
Desvalls
Sant Julià de
Ramis
Sant Llorenç
de la Muga

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
Subvencionable
Corregida

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

P1715800G

Taller de memòria , mes de la
salut i gimnàstica gent gran

2.500,00 €

58

1.110,70 €

44,43%

P1715900E

Riudellots població salud
saludable

5.138,28 €

57

2.029,18 €

39,49%

800,00 €

57

592,37 €

74,05%

3.147,99 €

50

1.165,49 €

37,02%

P1716700H
P1716900D

Taller de memòria per a gent
gran
Activitat esbart dansaire
Montsoriu i Colla del Tirabou

P1717000B

Programa de natació escolar

19.303,68 €

60

5.717,47 €

29,62%

P1717300F

Salut Sant Gregori 2017

7.000,00 €

59

2.764,40 €

39,49%

P1717400D

Territori 100% Salut

6.148,57 €

61

2.478,74 €

40,31%

P1717700G

Forma't en salut!

18.742,05 €

57

7.401,50 €

39,49%

P1717600I

Activitats de promoció de la
salut 2017

7.307,19 €

54

3.246,43 €

44,43%

P1717900C

Xerrades sobre salut

850,00 €

40

559,46 €

65,82%

P1718000A

Taller de memòria

400,00 €

53

296,19 €

74,05%

2.534,81 €

45

938,47 €

37,02%

2.000,00 €

46

822,74 €

41,14%

Caminada Saludable Popular de
Sant Martí Vell
Gimnàstica de manteniment per
a la gent gran

2017/1410

Sant Martí Vell

P1718200G

2017/1478

Sant Mori

P1718500J

2017/1402

Sant Pere
Pescador

P1718700F

Salut i Sant Pere

17.000,00 €

67

5.759,16 €

33,88%

2017/1366

Santa Coloma
de Farners

P1719100H

Les Roques de l'aigua. Progr. de
prevenció del consum
problemàtic de drogues i altres
conductes de risc

17.999,00 €

87

8.227,38 €

45,71%

P1719200F

Punt Jove de Salut

7.099,76 €

72

2.920,62 €

41,14%

P1719800C

Oficina d'atenció a la gent gran

30.766,45 €

69

6.328,18 €

20,57%

2017/1636
2017/1412

Santa Cristina
d'Aro
Sarrià de Ter

Conceptes no
subvencionables

Desplaçament fins piscina: 4.166,37
€
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
Subvencionable
Corregida

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable

P1719900A

Gimnàstica de manteniment

2.541,00 €

40

822,74 €

32,38%

2017/1470

Saus,
Camallera i
Llampaies
Serinyà

P1720200C

5.898,46 €

39

1.747,04 €

29,62%

2017/1520

Sils

P1720500F

1.000,50 €

49

576,20 €

57,59%

2017/1659

Tallada
d'Empordà, la

P1720700B

11.263,00 €

69

5.837,89 €

51,83%

2017/1541

Terrades

P1720900H

800,00 €

49

592,37 €

74,05%

2017/1578

Torroella de
Montgrí

P1721200B

32.595,32 €

65

8.227,38 €

25,24%

2017/1551

Tossa de Mar

P1721500E

3.616,00 €

55

1.249,51 €

34,56%

2017/1540

Ullastret

P1721800I

1.800,00 €

42

822,74 €

45,71%

2017/1530

Urús

P1722000E

3.390,91 €

55

1.506,51 €

44,43%

2017/1648

Vall d'en Bas

P1701700E

Promoció Salut a Serinyà
Taller de memòria al Centre
Cívic de Sils per la gent gran
A la Tallada d'Empordà, ens
activem per a la salut i el
benestar
Tallers de memòria: tardor 2016
i primavera 2017
Promoció de la salut i salut en
totes les polítiques Torroella
2017
Activitats de promoció de la
salut a Tossa 2017
Ullastret es mou
Promoció a la salut per la gent
gran del municipi d'Úrus
Jornada de Salut de la Vall d'en
Bas

1.250,00 €

40

822,74 €

65,82%

2017/1537

Vallfogona de
Ripollès

P1722200A

2.700,00 €

42

999,63 €

37,02%
37

2017/1460

Ventalló

P1722400G

1.960,00 €

54

870,79 €

44,43%

2017/1392

Vidreres

P1722700J

33.406,62 €

62

8.227,38 €

24,63%

2017/1531

Vilablareix

P1722900F

Aquí fem salut

28.362,56 €

69

8.227,38 €

29,01%

2017/1672
2017/1487

Viladamat
Viladrau

P1723100B
P1723400F

Dinamització de la gent gran
Mou-te

4.313,55 €
1.617,00 €

49
55

1.597,01 €
822,74 €

37,02%
50,88%

2017/1572

Vilafant

P1723500C

Vila educadora i promotora de
salut - 2017

3.228,00 €

65

1.301,34 €

40,31%

2017/1638

Vilajuïga

P1723700I

Vilajuïga es mou

1.701,00 €

49

822,74 €

48,37%

2017/1411

Vallfogona Salut
Taller de memòria per a la gent
gran
Activitats del programa de
promoció de la salut Vidreres

Conceptes no
subvencionables

Samarretes i servei preventiu cursa
St. Roc: 1318,90 €; Curs natació llar
infants bus i curset: 1.638,00 €
Material d'oficina: 200,00€
Salut comunitària: esterilització
gates carrer i conducció preventiva
promoció: 403,00€
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

2017/1377
2017/1512

Vilamalla
Vilanant

P1724100A
P1724300G

Vila-sacra

P1724500B

Promoció de la Salut 2017
Activitat física per a la gent gran
Activitats Fisicoesportives
icoesportives per a
la població de Vila
Vila-sacra

2017/1609

Base
Subvencionable
Corregida

Puntuació

Atorgat final
(1)

8.529,58 €
825,00 €

66
48

4.113,69 €
610,88 €

%
atorgat/base
subvenciosubvencio
nable
48,23%
74,05%

5.763,51 €

55

2.560,60 €

44,43%

Conceptes no
subvencionables

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les
despeses excloses (si n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció de la puntuació obtinguda, la subvenció màxima
absoluta de 10.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. En el cas de la subvenció d’import incrementat, la subvenció pot arribar
al 100% de la base subvencionable, amb un topall de 20.000,00 €. Ha calgut fer prorrateig per ajustar el total que es concedeix
al crèdit disponible.
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13. Exp. 4_2017_768_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions als Ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre per a
projectes que lluiten
uiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació
(ASA - ASO)
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/05, el dia 4 d’abril de
2017, va aprovar les Bases específiques de subvencions de suport econòmic als
ajuntaments i a les
es entitats sense ànim de lucre per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona publicades al BOPG núm. 74, del
18 d’abril de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 10 de maig de 2017, aprova la convocatòria de
subvencions
ubvencions de suport econòmic als ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre
per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de
Girona i el 12 de maig de 2017 es va publicar al BOPG núm. 91.
Vist l’informe tècnic emès
mès per l’ Àrea gestora, de data 12 de juliol de 2017, un cop
finalitzat el termini corresponent, s’han revisat les sol·licituds i es determina que s’han
presentat un total de 80, 47 de les quals són ajuntaments i 33 entitats.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003,
38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
Els 47 ajuntaments declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i referent a les 29 entitats sense
ànim de lucre, a les quals
quals es concedeix la subvenció, s’ha comprovat que totes
compleixen amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de conformitat
amb els certificats extrets.
D’acord amb el punt 10 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció la
comissió
missió qualificadora en reunió celebrada el dia 18 de juliol de 2017 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
Per tot l’exposat, i a la vista de la proposta de resolució de la subvenció de la
Presidència de
e la Comissió Qualificadora,
Q
atés que és l’òrgan
òrgan competent per a
resoldre el procediment, i de conformitat amb les competències que l’article 10 dels
Estatuts de Dipsalut li confereix,, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció
del següent
ACORD
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Primer: Concedir als ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I i a les entitats sense
ànim de lucre, incloses a l’Annex II, que han optat a la convocatòria de subvencions
de suport econòmic per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la
demarcació de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria que es detallen en
l’Annex III pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, per un total
tota de quatre-cents
cents trenta mil euros (430.000,00
€) a càrrec
àrrec de les aplicacions del pressupost de Dipsalut d’enguany que es detallen a
continuació:
Aplicació
pressupostària
Programa Acció Social per a ajuntaments
Programa Acció Social per a ONL

4/3110/46200
4/3110/48902

Import
290.000,00 €
140.000,00 €

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
Dip
(https://www.seu.cat/dipsalut
https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de
e les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 31 d’octubre de 2017.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica
el
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
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Annex I AJUNTAMENTS

Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

Puntuació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

2017/1679

Ajuntament
d'Espinelves

P1706900F

Accions comunitàries per a
disminuir la vulnerabilitat social

5.141,80 €

84

5.000,00 €

97,24%

-

2017/1683

Ajuntament de
Crespià

P1706300I

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

1.839,59 €

83

1.550,00 €

84,26%

-

2017/1692

Ajuntament de
Llagostera

P1709600I

Coloraines i aprenem en família
2016/2017

11.671,00 €

89

10.042,19 €

86,04%

-

2017/1695

Ajuntament de
Banyoles

P1701600G

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

17.828,05 €

83

3.600,00 €

20,19%

-

2017/1698

Ajuntament de
Viladrau

P1723400F

Reforç escolar inclusiu

1.000,00 €

78

1.000,00 €

100,00%

-

2017/1700

Ajuntament de
Serinyà

P1720200C

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

2.625,39 €

83

1.800,00 €

68,56%

-

2017/1704

Ajuntament de
Vilademuls

P1723200J

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

2.573,80 €

83

2.573,80
80 €

100,00%

-
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

Puntuació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

2017/1707

Ajuntament de
Palol de Revardit

P1713100D

Servei de Preven
Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

1.851,64 €

83

1.500,00 €

81,01%

-

2017/1708

Ajuntament de
Cassà de la Selva

P1704900H

Taller l'Orquestra

16.472,44 €

92

10.380,69 €

63,02%

-

2017/1709

Ajuntament de
Castelló
d'Empúries

P1705200B

Projecte aula activa 20
2016/2017

12.021,39 €

87

9.816,52 €

81,66%

-

2017/1711

Ajuntament de
Quart

P1715100B

Accions socioeducatives a la
comunitat

34.120,73 €

95

10.000,00 €

29,31%

-

2017/1713

Ajuntament de
Porqueres

P1714600B

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

6.603,77 €

83

6.603,77 €

100,00%

-

2017/1714

Ajuntament de
Torroella de
Montgrí

P1721200B

Servei d'atenció a les famílies

30.000,00 €

88

9.929,36 €

33,10%

-

2017/1717

Ajuntament de
Vilablareix

P1722900F

Protecció integral d'acció a
Vilablareix

23.373,15 €

77

8.688,19 €

37,17%

-

2017/1720

Ajuntament de
Ripoll

P1715600A

Inclusió activa: inclusió social
d'infants i adolescents en
situació de risc a Ripoll

8.205,00 €

80

4.100,00 €

49,97%

-
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Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

2017/1721

Ajuntament
d'Ullastret

P1721800I

Servei d'acompanyament i
canguratge a les persones
grans del municipi amb risc
d’exclusió i per evitar la sol
soledat

900,00 €

51

850,00 €

94,44%

-

2017/1723

Ajuntament d'Olot

P1712100E

Taller d'estudi assistit

49.163,21 €

75

8.462,52 €

17,21%

-

2017/1724

Ajuntament de
Santa Coloma de
Farners

P1719100H

Servei de suport en la prevenció
comunitària de la delinqüència
juvenil

28.913,15 €

89

10.042,19 €

34,73%

-

2017/1725

Ajuntament de
Bordils

P1702800B

La Palanca 2017

14.000,00 €

90

4.400,00 €

31,43%

-

2017/1728

Ajuntament de
Brunyola

P1703100F

Projecte acció social

7.620,00 €

82

5.500,00 €

72,18%

-

2017/1729

Ajuntament de
Camós

P1703900I

Protecció Integral d'Acció a
Camós

7.332,35 €

69

7.000,00 €

95,47%

-

2017/1731

Ajuntament de
Blanes

P1702600F

Activitats socioeducatives amb
infants i adolescents vulnerables
o en situació de risc

12.920,00 €

57

6.431,52 €

49,78%

-

2017/1734

Ajuntament de
Vidreres

P1722700J

Pla de Ciutadania i Immigració
de Vidreres - any 2017

23.100,00 €

90

6.000,00 €

25,97%

-

2017/1742

Ajuntament de
Figueres

P1707200J

Projecte d'acompanyament i
atenció psicosocial per a dones
en situació de violència
masclista i els seus fills i filles

5.000,00 €

87

2.857,14 €

57,14%

-

Núm. exp.

Ajuntament

Puntuació
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

Puntuació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

2017/1744

Ajuntament de
Caldes de
Malavella

P1703700C

Projecte reforç educatiu - àrea
de joventut

8.914,74 €

85

3.000,00 €

33,65%

-

2017/1746

Ajuntament de la
Bisbal d'Empordà

P1702500H

Activitats extraescolars

8.894,00 €

55

6.205,85 €

69,78%

-

2017/1747

Ajuntament
d’Anglès

P1700800D

Inserció sociolaboral d'usuaris
de serveis socials d'atenció
especial

6.000,00 €

73

6.000,00 €

100,00%

-

2017/1751

Ajuntament
d'Esponellà

P1707100B

Programa fem companyia

1.744,01 €

83

1.500,00 €

86,01%

-

P1706100C

Atenció a les persones - fem
companyia. Servei de prevenció
de les situacions de
dependència i risc d'exclusió
social

10.996,70 €

83

9.365,19 €

85,16%

-

2.800,00 €

72

2.800,00 €

100,00%

-

2017/1752

Ajuntament de
Cornellà de Terri

2017/1753

Ajuntament de
Maià de Montcal

P1711000H

Activitats socials adreçades a
persones grans i vulnerables
consistents en serveis d'àpats a
domicili i servei de transports

2017/1756

Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D

Lluita contra la pobresa i
l’exclusió social Puigcerdà 2017

15.150,79 €

78

8.801,02
02 €

58,09%

-

2017/1759

Ajuntament de
Maçanet de la
Selva

P1710900J

Projecte d'inclusió de menors en
situació de vulnerabilitat

7.888,00 €

78

7.888,00 €

100,00%

-

2017/1761

Ajuntament de
Celrà

P1705400H

Servei d'acollida i mediació
comunitària

21.541,94 €

86

9.703,69 €

45,05%

-

2017/1762

Ajuntament de
Calonge

P1703800A

Projecte reactivat. Curs de cuina
per a majors de 45 anys

2.303,00 €

84

2.303,00 €

100,00%

-
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Núm. exp.

Ajuntament

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

Puntuació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

2017/1765

Ajuntament de
Besalú

P1702200E

Punt de salut Besalú

12.000,00 €

76

8.575,35 €

71,46%

-

2017/1766

Ajuntament de
Fontcoberta

P1707600A

Servei de Prevenció de la
Dependèn
Dependència Fem Companyia

3.011,51 €

83

2.500,00 €

83,01%

-

2017/1768

Ajuntament de
Mont-ras

P1711700C

Serveis bàsics d'atenció social
(atenció social, psicoterapèutica
i educativa a persones o unitats
familiars en risc social)

19.099,81 €

69

7.785,52 €

40,76%

-

2017/1769

Ajuntament de
Verges

P1722500D

Aula oberta 2017

5.280,00 €

82

5.280,00 €

100,00%

-

2017/1770

Ajuntament d'Alp

P1700600H

Alp - Atenció social integradora

10.025,43 €

69

7.500,00 €

74,81%

-

2017/1771

Ajuntament de
Girona

P1708500B

Educadors de carrer a la ciutat
de Girona. Educadors de carrer
a Girona Est

15.000,00 €

89

5.000,00 €

33,33%

-

2017/1775

Ajuntament de
Palafrugell

P1712400I

Projecte d'acompanyament
social als habitatges temporals
(pisos inclusió)

8.000,00 €

86

8.000,00 €

100,00%

-

2017/1776

Ajuntament
d'Arbúcies

P1700900B

Projecte socioeducatiu
d'intervenció en medi obert
(educadora de carrer)

22.400,56 €

91

10.000,00 €

44,64%

-

2017/1777

Ajuntament de
Sant Feliu de
Guíxols

P1717000B

Servei d'intervenció psicològica
en l'àmbit dels serveis socials
bàsics per a famílies amb
infants en risc social al municipi
de Sant Feliu de Guíxols

18.601,38 €

87

9.816,52 €

52,77%

-
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Atorgat final

%
atorgat/base
subvenciona
ble

Conceptes no
subvencionables

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

Ajuntament de
Sant Miquel de
Campmajor

P1718300E

Servei de Prevenció de la
Dependència Fem Companyia

1.526,74 €

83

1.526,74 €

100,00%

-

2017/1779

Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm

P1717400D

Suport Jove 2017

18.956,17 €

77

8.688,19 €

45,83%

-

2017/1780

Ajuntament de
Platja d'Aro

P1705300J

Platja d'Aro professionals 2017,
inserció laboral de persones
aturades en serveis auxiliars per
a les empreses del territori

95.000,00 €

84

9.478,02 €

9,98%

-

2017/1781

Ajuntament de
Salt

P1716400E

Xarxa de tallers amb famílies

23.890,45 €

90

10.155,02 €

42,51%

-

Núm. exp.

Ajuntament

2017/1778

Puntuació
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Annex II ENTITATS SENSE ÀNIMS DE LUCRE

Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntuació

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se
subvencio
nable

Conceptes no subvencionables

2017/1677

Associació La Caseta

G17970138

Projecte socioeducatiu La
Casita 2017

36.425,59 €

82

6.238,07 €

17,13%

Gestió laboral i fiscal: 781,48 €,
altres (riscos laborals, LOPD,
material oficina): 1.483,01 €,
assegurances anuals: 451,80 €,
subministraments: 909,56 €,
funcionament diari i desplaçaments:
705,00 €, formació voluntaris i
monitors: 500,00 €

2017/1691

Associació Asteroide
B-612

G08892895

Projecte integral de suport
a la majoria d'ed
d'edat per a
joves tutelats i/o extutelats

22.000,00 €

78

4.000,00 €

18,18%

Despeses generals: 500,00 €

2017/1696

Associació de
Sordcecs de
Catalunya

G65149601

Servei d'atenció a
persones sordcegues

4.300,00 €

80

2.500,00 €

58,14%

Dietes: 200,00 € i desplaçaments:
500,00 €

2017/1697

Centro Assistencial
Canaan

G61242228

Taller d'inserció
sociolaboral "Activa't"

11.750,00 €

73

5.553,40 €

47,26%

Gasoil: 300,00 €

G62207899

Servei de reparació
terapèutica per a infants i
jov
joves víctimes de
maltractaments i/o abús
sexual

33.500,00 €

80

4.000,00 €

11,94%

Equipaments: 300,00 € i compres
generals: 200,00 €

2017/1701

Fundació Concepció
Juvanteny
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Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntuació

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se
subvencio
ubvencio
nable

Conceptes no subvencionables

2017/1702

Fundació Tutelar de
les comarques
gironines

G17752288

Servei de previsió de futur
per persones vulnerables

55.588,23 €

67

5.096,96 €

9,17%

Despeses gestions: 1.000,00 €,
desplaçaments i dietes: 2.500,00 €

2017/1715

Associació
Socioeducativa
Nousol

G17989781

Projecte Baobab

4.537,50 €

82

3.950,00 €

87,05%

-

G55211023

Camp de treball
Terbrugent

4.604,00 €

69

4.460,00 €

96,87%

Material esportiu: 1.200,00 €

28.163,00 €

83

6.314,14 €

22,42%

-

2017/1718

Associació de fútbol
Anglès-Terbrugent

2017/1719

Fundació Privada
Astres

2017/1726

Fundació Privada
Escola Sant Vicenç
de Paül

G17088568

2017/1727

Fundació Adecco

G82382987

G17695768

"Just a la fusta", projecte
d'integració social i laboral
per a persones amb
discapacitats intel·lectuals
a Brunyola
Projecte socioeducatiu
d'activitats inclusives per
adolescents i joves amb
prioritat pels que es troben
en situació de risc
d'exclusió social
Programa d'intermediació i
orientació laboral a
persones en risc d'exclusió

79.500,00 €

83

6.314,14 €

7,94%

Serveis externs: 2.000,00 €,
desplaçaments i gestió de
voluntaris: 1.500,00 €, material
fungible: 3.000,00 €

17.378,63 €

83

6.314,14 €

36,33%

-
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Núm. exp.

Entitat

Puntuació

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se
subvencio
nable

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

G55233688

Jo em cuido, i junts, ens
cuidem

6.500,00 €

72

2.500,00 €

38,46%

-

13.170,00 €

83

6.314,14 €

47,94%

-

Conceptes no subvencionables

2017/1730

Catforall Foundation

2017/1732

Associació per a la
rehabilitació de les
persones amb
malaltia mental

G08631574

Capacita't.
Acompanyament integral
per a persones amb
trastorn mental a la
comunitat

2017/1737

Càritas Diocesana de
Girona

R1700016G

Projecte
d'acompanyament a
l'escolaritat (PAE)

33.820,00 €

83

6.314,14 €

18,67%

-

2017/1738

Associació de
Minusvàlids Físics
Associats

G17053208

Dinamització de les
persones associades a
Mifas 2017

32.850,00 €

82

5.000,00 €

15,22%

-

13.300,26 €

80

6.085,92 €

45,76%

-

11.644,30 €

84

6.390,21 €

54,88%

-

2017/1739

Fundació Privada
Resilis

G17925215

"Facilitant". Contextos
facilitadors de la formació,
inserció social i laboral de
joves tutelats de 16 a 18
anys

2017/1740

Fundació Privada
Utopia

G17933730

EFCI Girona
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Núm. exp.

Entitat

Puntuació

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se
subvencio
nable

CIF

Projecte / Progra
Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

19.000,00 €

85

6.466,29 €

34,03%

-

Conceptes no subvencionables

2017/1743

Associació Teatral i
Social El Trampolí

G17654989

"En moviment" - projecte
d'inclusió, visibilització i
participació de persones
discapacitades en entorns
normalitzats

2017/1748

Associació Gironina
de Sords

G17046285

Som sords però hi sentim i
parlem!

20.000,00 €

82

6.000,00 €

30,00%

-

2017/1755

Fundació Sindrome
de Down de Girona i
comarques

G17349135

Pis Amic 2016
2016-2017

12.565,00 €

85

5.000,00 €

39,79%

-

2017/1757

Associació Casals
dels Infants per a
acció social als barris

9,60%

Subministraments: 394,50 €,
transports: 1.272,50 €, manteniment
instal·lacions: 4.731,72 €, serveis
externs: 2.380,58 €, lloguers:
1.628,80 €

G08828998

Casal Adolescents de Salt

68.133,71 €

86

6.542,35 €

2017/1758

Fundació Privada
Obra Social
Comunitaria Bellvitge
(OSCOBE)

G17143108

Servei Prepara't: servei
social especialitzat
d'atenció diürna

47.134,61 €

81

6.161,99 €

13,07%

Despeses de subministraments i
serveis generals: 300,00 €, lloguer:
220,00 €, despeses de personal
directiu i administració: 5.145,39 €

2017/1760

Associació per la
Recerca i l'Acció
Social

G63375786

Xarxa participativa
d'acollida als nouvinguts
(XPAN)

9.660,80 €

72

5.477,33 €

56,70%

-
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Núm. exp.

Entitat

CIF

Projecte / Programa /
Activitat

Base
subvenciona
ble corregida

Puntuació

Atorgat
final

%
atorgat/ba
se
subvencio
nable

Conceptes no subvencionables

2017/1774

Fundació Privada
Minusvàlids Fisics
Associats

G17378704

El portal de la fein
feina

11.271,10 €

84

5.000,00 €

44,36%

-

2017/1782

Esplais de la
Garrotxa

G17283979

Esplais Diari Garbuix

64.810,82 €

74

3.135,80 €

4,84%

-

2017/1783

Associació
Tramuntana d'Ajut i
Reinserció al
Toxicòman

G17101924

Servei de Centre de Dia
per a persones amb
addicció
dicció i exclusió social

6.919,12 €

79

6.009,84 €

86,86%

-

2017/1784

Agrupació de les
persones sordes de
la Garrotxa

G17089103

Igualtat de formació i
informació per a persones
sordes

6.000,00 €

76

1.500,00 €

25,00%

-

2017/1787

Associació
Socialesport Sa
Bona, de Blanes

G55289268

Acompanyem a la infància
en situació de risc o
vulnerabilitat

1.920,00 €

71

900,00 €

46,88%

-

2017/1789

Associació Dota.
Dones per la
formació, el treball i
l'autoocupació

G55275002

Projecte de formació en
llengua i alfabetitzaci
alfabetització amb
dones adultes immigrades

981,38 €

74

461,14 €

46,99%

-
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Annex III DESESTIMADES AJUNTAMENT I ENTITATS
Entitat

NIF

Núm. Exp. Absis

Projecte

Import sol·licitat

Grup intercultural Jamia Kafo

G17638206

2017/1750

Projecte 2017 - Grup
Intercultural Jamia Kafo

2.100,00 €

Enviat requeriment, no respon. Es
considera desistit.

Associació Catalana Amics Poble
Saharauí

G17985201

2017/1754

Vacances en pau

8.000,00 €

No compleix amb el punt 1. Objecte
de les bases especifiques
reguladores

Eina Activa, Empresa d'Inserció SL

B17952250

2017/1772

Missatgeria ecològica

9.169,68 €

No compleix amb el punt 3.
Beneficiaris de les bases especifiques
reguladores

Entitat Municipal descentralitzada
de l'Estartit

P1700091J

2017/1712

Espai de dinamització
sociocultural la
Llongada de l'Estartit

10.000,00 €

Motiu desestimació

No compleix amb el punt 3.
Beneficiaris de les bases
especifiques reguladores
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14. Exp. 4_2017_770_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions als Consells Comarcals i ens dependents
dependents per a projectes
d’atenció social a la demarcació (ASCC)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/05, que va tenir lloc
el dia 4 d’abril de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions
per a projectes que lluiten
uiten contra la pobresa i l’exclusió social i per a l’atenció social i
es van publicar al BOPG, núm.74, del 18 d’abril de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 10 de maig de 2017, aprova la convocatòria de
subvencions de suport econòmic als consells comarcals
comarcals i els seus ens depenents i el
12 de maig es publiquen al BOPG núm.91.
D’acord amb el punt 3 de les Bases, tots els sol·licitants poden concórrer a la
convocatòria i tots han acreditat el compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
A més amb la presentació de la sol·licitud els consells comarcals i els seus ens
depenents, declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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
stà al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Segur
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 12 de juliol de 2017, emet un informe on es fa
constar que s’han
’han presentat nou sol·licituds dins del termini establert en el punt 4 de la
convocatòria.
D’acord amb el punt 10 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la comissió qualificadora en reunió celebrada el dia 18 de juliol de 2017 ha examinat
exa
i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
Per tot l’exposat, i a la vista de la proposta de la Presidència de la Comissió
Qualificadora, atès que és l’òrgan
l
competent per a resoldre el procediment, i de
conformitatt amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li
confereix,, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
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Primer . Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:

Programa Acció Social per
a Consells Comarcals
Programa Acció Social per
a Consorcis

Aplicació
pressupostària

Crèdits
autoritzats
inicials

Crèdits
redistribuïts

Diferència

4/3110/46502

65.000,00 €

69.104,45 €

+ 4.104,45 €

4/3110/46700

65.000,00 €

60.895,55 €

- 4.104,45 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:
Aplicació pressupostària
4/3110/46502
4/3110/46700

Reajust
+4.104,45 €
-4.104,45 €

Tercer. Concedir als consells comarcal i ens dependents que han optat a la
convocatòria de subvencions per a projectes d’atenció social a la demarcació de
Girona inclosos a l’Annex I les subvencions pels conceptes i imports
imports que s’hi detallen.
Quart. Disposar la despesa de cent trenta mil euros (130.000,00 €) amb càrrec
c
a les
aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a
continuació:

Programa Acció Social per a
Consells Comarcals
Programa Acció Social per a
Consorcis

Aplicació
pressupostària

Crèdits a disposar

4/3110/46502

69.104,45 €

4/3110/46700

60.895,55 €

Cinquè . Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari
formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut
(https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació,
ntació, d’acord amb el punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 31 d’octubre de 2017.
Sisè.. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica de
Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).

10_2017_2070
2070_A0101 – Pàg. 103

Annex I

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvencionable

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionabl
e corregida

Consell Comarcal del
Baix Empordà

P6700009A

Programa de cessió d'ajudes
tècniques per a persones
amb dependència

60.000,00

22

14.233,62 €

23,72%

2017/1710

Consorci d'Acció Social
de la Garrotxa

P6700012E

Servei de Veïnatge i
Convivència

34.371,25

28

18.115,50 €

52,71%

2017/1735

Consorci de Benestar
Social del Ripollès

Q1700626C

Serveis socioeducatius

57.721,50

27

17.468,53 €

30,26%

2017/1741

Consell Comarcal de l'Alt
Empordà

P6700008C

Projecte cuidem-nos! Xarxa
de grups de suport per a
famílies amb persones amb
dependència a l'Alt Empordà

27.131,06

23

14.880,60 €

54,85%

2017/1745

Consell Comarcal de la
Selva

P6700002F

Accions d'inclusió i
ciutadania a la comarca de la
selva

74.958,45

26

16.821,55 €

22,44%

2017/1763

Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt

Q1700548I

Programa aula de formació
instrumental bàsica

41.005,40

26

16.821,55
.821,55 €

41,02%

2017/1764

Consell Comarcal del Pla
de l'Estany

P6700010I

Intervenció integral a famílies
en situació de vulnerabilitat

29.812,46

25

16.174,56 €

54,25%

Núm. exp.

Entitat

2017/1703

10_2017_2070
2070_A0101 – Pàg. 104

Conceptes no
subvencionables

Puntuació

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvencionable

CIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionabl
e corregida

2017/1767

Consell Comarcal de la
Cerdanya

P1700016G

Programa d'accions
comunitàries que lluitin
contra la pobresa i l'exclusió
social

6.994,12

23

6.994,12 €

100,00%

2017/1773

Agència de
desenvolupament del
Ripollès

P1700070D

Pla contra la Pobresa
Energètica al Ripollès

8.489,97

27

8.489,97 €

100,00%

Núm. exp.

Entitat
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Conceptes no
subvencionables

15. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
16. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

A l’hora indicada a l’encapçalament d’aquest document, el vicepresident
president primer aixeca
la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
El vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero

El vicesecretari
secretari
Jordi Turon i Feliu
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