
 

Secretaria 
DA/tf 
Exp. 10_2018_1925_A0101
 
 
Acta de la reunió extra
2018. Girona. Membres
 
Núm. sessió: 2018/06
Caràcter: Extraordinària
Data: 26 de juny
Horari: De les 9
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

• President p.d.: 
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vicepresident primer
Fermí Santamaria i Molero
 

• Vicepresident segon
Lluís Sais i Puigdemont
 

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

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda

 
També hi assisteix, convidat
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
 
Excusen la seva absència els vocals senyora 
Salellas i Vilar, i la gerent, senyora 
 

Exp. 10_2018_1925_A0101 

extraordinària del Consell Rector de Dipsalut del 
Membres del Consell Rector.  

6 
rdinària 
juny de 2018 
9:15 hores a les 10:00 h 

Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Vicepresident primer: 
Fermí Santamaria i Molero 

Vicepresident segon: 
Lluís Sais i Puigdemont 

tenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Lluís Costabella i Portella 
Albert Gómez i Casas 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Salgas i Padrosa 

Batllori i Nouvilas 

Núria Josa i Arbonés 

lar i Roda 

convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap 
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut. 

Excusen la seva absència els vocals senyora Marta Felip i Torres
, i la gerent, senyora Sílvia Oliveras i Casadellà. 
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Rector de Dipsalut del 26 de juny de 

el senyor David Álvarez i Carreño, cap 

Marta Felip i Torres i senyor Lluc 



 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/05, del dia 

12 de juny de 2018, ordinària
 

2. Informació de la Presidència
 

3. Informació de la Gerència
 

4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

5. Exp. 19_2018_76_X0101
subvencions a Ajuntaments per al finançament 
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables

 
6. Exp. 19_2018_79_X0101 

subvencions adreçada a administracions locals i entitats sense ànim de lucre 
per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de formació 
d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demar
Girona per a l’any 2018 (CMFA i CDEE)

 
7. Exp. 19_2018_187_X0101 

subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 
públiques de caràcter associatiu i entitats sense ànim de lucre (
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Comunitat. 

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

 
9. Precs i preguntes 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/05, del dia 
12 de juny de 2018, ordinària 

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Decrets signats per la Presidència  

19_2018_76_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
juntaments per al finançament del manteniment de Parcs 

Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables 

Exp. 19_2018_79_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a administracions locals i entitats sense ànim de lucre 
per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de formació 
d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demar
Girona per a l’any 2018 (CMFA i CDEE) 

Exp. 19_2018_187_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 
públiques de caràcter associatiu i entitats sense ànim de lucre (
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/05, del dia 

de la convocatòria de 
del manteniment de Parcs 

a de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a administracions locals i entitats sense ànim de lucre 
per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de formació 
d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de 

Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 
públiques de caràcter associatiu i entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 



 

Desenvolupament de la sessió
 
1. Aprovació de l’esborrany d

dia 12 de juny de 2018, ordinària
 
S’aprova, per unanimitat, l
2018/05, del dia 12 de juny
 
2. Informació de la Presidència

 
3. Informació de la Gerència

 
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència

Desenvolupament de la sessió 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2018/05, del 
dia 12 de juny de 2018, ordinària 

, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
juny de 2018, que ha estat lliurat prèviament als assisten

Informació de la Presidència 

Informació de la Gerència 

Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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e l’acta de la sessió anterior, número 2018/05, del 

ordinària anterior, número 
que ha estat lliurat prèviament als assistents. 



 

Núm. Data aprovació Unitat Expedient 
291 02/05/2018 Règim intern 2016_1102  

292 07/05/2018 Subvencions 2018_0686  

293 07/05/2018 Subvencions 2018_1567  

294 07/05/2018 Subvencions 2018_1654  

295 09/05/2018 AGAiE 2016_1365  

296 09/05/2018 Règim intern 2017_2104  

297 09/05/2018 Subvencions 2017_2287  

298 09/05/2018 Gerència 2017_2329  

299 09/05/2018 Intervenció 2018_0943  

300 09/05/2018 Contractació 2018_1124  

301 09/05/2018 Contractació 2018_1141  

302 09/05/2018 Règim intern 2018_1333  

303 09/05/2018 Subvencions 2018_1566  

Resum 
Autoritzar, amb caràcter excepcional, una pròrroga de la comissió de serveis autoritzada al funcionari 
DÁC.  
Concedir a Diari de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Supo
publicació del suplement setmanal de salut a Diari de Girona per l’any 2018, per import de 20.000,00 

Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona IdibGi, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, per import de 
60.000,00 €. 
Desestimar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública presentada per l’Ajuntament de 
Llançà, per al finançament de despeses del “Taller de memòria casal dels jubilats”, amb un pressupost de 
1.755,00 €, atès que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en una de les convocatòries de subven
Dipsalut del 2018, a la qual podria optar, concretament en la línia de concurrència pública per a 
ajuntaments per a projectes de promoció de la salut, i per tant no estaria conforme amb els supòsits 
establerts en l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Decret sobre proposta de baixa a l’inventari de béns de Dipsalut. 
Decret relatiu a la relació d’admissions i exclusions en el procediment selectiu especial per a l’accés a 
places de l’Escala d’administració general de la plantilla de funcionaris de Dipsalut

Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sils, per a les actuacions de lluita i control 
integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 2.253,42 
amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Acceptar la subvenció en favor de Dipsalut atorgada per la Direcció General d’Administració Local, de la 
Generalitat de Catalunya, per resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril de 2018, per import de 431.500,00 
dins del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT, susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Girona, regió saludable
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 2/2018
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai delimitat de 200,00 m2 en 
un bé immoble en la modalitat de “self storage” per emmagatzemar material de Dipsalut.
Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de patrocini de la XII Jornada dels Comitès 
d’Ètica de Catalunya. 
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018
Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona IdibGi, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del projecte de desenvolupament de la prova pilot (pretest) per 
preparar el seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50, per import de 45.000,00 
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Autoritzar, amb caràcter excepcional, una pròrroga de la comissió de serveis autoritzada al funcionari Sr. 

Concedir a Diari de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte Suport a la 
publicació del suplement setmanal de salut a Diari de Girona per l’any 2018, per import de 20.000,00 €. 

Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona IdibGi, una subvenció exclosa de 
concurrència pública per a la promoció de la recerca de professionals assistencials, per import de 

e concurrència pública presentada per l’Ajuntament de 
Llançà, per al finançament de despeses del “Taller de memòria casal dels jubilats”, amb un pressupost de 

ès que l’objecte de la sol·licitud encaixaria en una de les convocatòries de subvencions de 
Dipsalut del 2018, a la qual podria optar, concretament en la línia de concurrència pública per a 
ajuntaments per a projectes de promoció de la salut, i per tant no estaria conforme amb els supòsits 

de 17 de novembre, general de subvencions. 

u a la relació d’admissions i exclusions en el procediment selectiu especial per a l’accés a 
places de l’Escala d’administració general de la plantilla de funcionaris de Dipsalut. 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Sils, per a les actuacions de lluita i control 
la de 2.253,42 € a 2.025,18 €, d’acord 

amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Acceptar la subvenció en favor de Dipsalut atorgada per la Direcció General d’Administració Local, de la 

d’abril de 2018, per import de 431.500,00 €, 
dins del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT, susceptibles 

2020, Girona, regió saludable. 
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents 2IR 2/2018 
Decret de convalidació de la despesa corresponent a l’arrendament de l’espai delimitat de 200,00 m2 en 

le en la modalitat de “self storage” per emmagatzemar material de Dipsalut. 
Decret de convalidació de la despesa corresponent al servei de patrocini de la XII Jornada dels Comitès 

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018. 
Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona IdibGi, una subvenció exclosa de 

e desenvolupament de la prova pilot (pretest) per 
preparar el seguiment de la cohort de l’estudi MESGI50, per import de 45.000,00 €. 



 

Núm. Data aprovació Unitat Expedient 
304 09/05/2018 Subvencions 2018_1612  

305 10/05/2018 Subvencions 2017_1856  

306 10/05/2018 Subvencions 2017_2083  

307 10/05/2018 Subvencions 2017_2233  

308 14/05/2018 Règim intern 2018_0082  

309 14/05/2018 Règim intern 2018_0770  

310 14/05/2018 Règim intern 2018_0778  

311 14/05/2018 Subvencions 2018_1166  

312 14/05/2018 Subvencions 2018_1209  

313 14/05/2018 Subvencions 2018_1723  

314 14/05/2018 Subvencions 2018_1733  

315 17/05/2018 Intervenció 2018_0943  

316 17/05/2018 Contractació 2018_1670  

Resum 
Concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la subvenció pel finançament de l’assessorament 
i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals als 
vestuaris del Camp de Futbol per passar control d'una ECA per tal de reduir el risc de transmissió de la 
legionel·la, per import de 2.896,41 €. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per a les actuacions de lluita 
i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vilabertran, per a les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vidreres, per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, i minorar
3.000,00 € a 1.953,43 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general d
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018. 

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018
Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018
Concedir a Creu Roja Espanyola, una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del 
projecte Acollida de persones estrangeres a la Jonquera, per import de 15.000,00 
Concedir a Càritas Diocesana de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses 
de la compra d’una furgoneta d’ocasió per transportar els aliments del magatzem al local social de Blanes i 
per fer la recollida de recaptes més importants, per import de 8.000,00 
Concedir a l’Ajuntament d’Agullana, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per la instal·lació d'un dosificador de clor i pH a la piscina 
municipal, per controlar la salubritat de l'aigua de la piscina, per import de 3.049,20 
Concedir a l’Ajuntament de Viladamat, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’ACS 
del Local Polivalent per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import de 
Decret aprovació modificació de crèdit d’incorporació de romanents. 2IR 3/2018. Tercera incorporació de 
romanents 
Adjudicar a Bestwind Solutions, SL, el contracte de subministrament de bateries per a les cabines AIVIA 
dels desfibril·ladors fixos del programa Pm05, per un import màxim de 
import de 1.546,65 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 8.911,65 €, i un preu unitari de 24,55 €
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Concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la subvenció pel finançament de l’assessorament 
pals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals als 

vestuaris del Camp de Futbol per passar control d'una ECA per tal de reduir el risc de transmissió de la 

l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per a les actuacions de lluita 
i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 5.329,72 € a 5.317,45 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

ntament de Vilabertran, per a les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 1.576,38 € a 1.467,25 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vidreres, per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, i minorar-la de 

€ a 1.953,43 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018.  

Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018. 
Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’abril de 2018. 
Concedir a Creu Roja Espanyola, una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses del 

da de persones estrangeres a la Jonquera, per import de 15.000,00 €. 
Concedir a Càritas Diocesana de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública per les despeses 
de la compra d’una furgoneta d’ocasió per transportar els aliments del magatzem al local social de Blanes i 

8.000,00 €. 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 

polítiques municipals de protecció de la salut, per la instal·lació d'un dosificador de clor i pH a la piscina 
municipal, per controlar la salubritat de l'aigua de la piscina, per import de 3.049,20 €. 

t de l’assessorament i suport tècnic a 
les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals a la instal·lació d’ACS 
del Local Polivalent per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import de 3.930,83 €. 

ió de romanents. 2IR 3/2018. Tercera incorporació de 

Adjudicar a Bestwind Solutions, SL, el contracte de subministrament de bateries per a les cabines AIVIA 
de 7.365,00 €, IVA no inclòs, més un 

€, en concepte d’IVA, que totalitzen 8.911,65 €, i un preu unitari de 24,55 €. 



 

Núm. Data aprovació Unitat Expedient 
317 17/05/2018 AGAiE 2018_1775  

318 21/05/2018 AGAiE 2018_1790  

319 23/05/2018 Subvencions 2017_1661  

320 23/05/2018 Subvencions 2017_2123  

321 23/05/2018 Subvencions 2017_2217  

322 23/05/2018 Subvencions 2017_2226  

323 23/05/2018 Subvencions 2017_2238  

324 23/05/2018 AGAiE 2018_1585  

325 28/05/2018 Subvencions 2017_1896  

326 28/05/2018 Subvencions 2017_2200  

Resum 
Decret d’assistència jurídica i designació dels lletrats de la Diputació de Girona per a compareixença en 
judici. 

Aprovar, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el Registre d’activitats de tractament 
efectes a partir del 25 de maig de 2018 i amb els continguts que figuren en l’annex
Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’un import de 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
presentat la documentació justificativa requerida. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudarenes, per a les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà, per a finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
2.139,39 € a 1.867,80 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
Revocar la subvenció concedida a l’Associació d’Ajut als Malalts Alzheimer i Afectats AMA, per a les 
despeses d’inversió en centres d’acció social, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general d
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida.
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, per a finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
1.445,24 € a 1.058,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general d
Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per a la contractació del servei de l’assegurança col·lectiva 
d’assistència sanitària dels empleats i els familiars de Dipsalut, que s’adjunta com annex I, amb l’empresa 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un període executiu de dos anys i per import de 57.
IVA exempt.  
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per a finançar 
les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
1.476,80 € a 891,62 €. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Camós, per a les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar
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Decret d’assistència jurídica i designació dels lletrats de la Diputació de Girona per a compareixença en 

Aprovar, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del 
l, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el Registre d’activitats de tractament Dipsalut amb 
ontinguts que figuren en l’annex. 

edida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a les despeses derivades del 
manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables, d’un import de 1.000,00 €, d’acord 
amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Riudarenes, per a les actuacions de lluita i 
control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 1.389,96 € a 1.337,94 €, 
d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà, per a finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 

€ a 1.867,80 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

Revocar la subvenció concedida a l’Associació d’Ajut als Malalts Alzheimer i Afectats AMA, per a les 
despeses d’inversió en centres d’acció social, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat la documentació justificativa requerida. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, per a finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 

€ a 1.058,62 €, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per a la contractació del servei de l’assegurança col·lectiva 
d’assistència sanitària dels empleats i els familiars de Dipsalut, que s’adjunta com annex I, amb l’empresa 

tc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un període executiu de dos anys i per import de 57.120,00€, 

oncedida a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per a finançar 
les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 

Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Camós, per a les actuacions de lluita i 
egrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona, i minorar-la de 1.204,23 € a 1.195,79 €. 



 

Núm. Data aprovació Unitat Expedient 
327 28/05/2018 Subvencions 2017_2257  

328 28/05/2018 Subvencions 2017_2297  

329 31/05/2018 Règim intern 2017_1491  

330 31/05/2018 Règim intern 2018_0287  

331 31/05/2018 Contractació 2018_1591  

332 31/05/2018 Contractació 2018_1592  

333 31/05/2018 Subvencions 2018_1767  

334 31/05/2018 Contractació 2018_1768  

Resum 
Modificar l’import de la subvenció concedida a Cáritas Diocesanas de Girona, 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, i minorar-la de 3.000,00 € a 2.987,62 €. 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, 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 i minorar-la de 3.000,00 € a 1.994,03 €. 
Aprovar la llista d’admissions en el procediment de provisió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de 
promoció de la salut de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut
Aprovar les llistes d’admissions i exclusions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una 
borsa de treball de tècnics de subvencions de Dipsalut. 
Adjudicar a BP OIL ESPAÑA, SAU, el contracte menor de subministramen
al parc mòbil de Dipsalut, per un termini de 6 mesos o fins a la licitació del contracte, per import 
4.000,00 €, IVA no inclòs, més un import de 480,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.480,00 €
Adjudicar a Comercial Paperera Material d’Oficina, SL, el contracte menor de subministrament de material 
d’oficina, per un termini de 6 mesos o fins a la licitació del contracte, per import màxim de 4.000,00 
no inclòs, més un import de 840,00 €, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.840,00 €
Concedir a l’Ajuntament de Navata, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals a la instal·lació d'ACS de la 
piscina municipal per passar control d'una ECA i reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import 
de 1.760,05 €. 
Adjudicar a Lith gràfiques, SL, amb NIF B17391723, el contracte menor de subministrament de carpetes 
de formació, per import de 5.177,00 €, IVA no inclòs, més un import 1.087,00 
totalitzen 6.264,00 €. 
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Modificar l’import de la subvenció concedida a Cáritas Diocesanas de Girona, per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de 

la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lloret de Mar, per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d’acció social a ajuntaments i entitats sense finalitats lucratives de 

isió del lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de 
promoció de la salut de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut 
Aprovar les llistes d’admissions i exclusions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una 

Adjudicar a BP OIL ESPAÑA, SAU, el contracte menor de subministrament de combustible amb destinació 
al parc mòbil de Dipsalut, per un termini de 6 mesos o fins a la licitació del contracte, per import màxim de 

€, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.480,00 €. 
Adjudicar a Comercial Paperera Material d’Oficina, SL, el contracte menor de subministrament de material 
d’oficina, per un termini de 6 mesos o fins a la licitació del contracte, per import màxim de 4.000,00 €, IVA 

€, en concepte d’IVA, que totalitzen 4.840,00 €. 
Concedir a l’Ajuntament de Navata, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar millores estructurals a la instal·lació d'ACS de la 

er passar control d'una ECA i reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per import 

7391723, el contracte menor de subministrament de carpetes 
òs, més un import 1.087,00 €, en concepte d’IVA, que 



5. Exp. 19_2018_76_X0101 
subvencions a Ajuntaments per al finançament del manteniment de Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables

 
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2018/01, el dia 6 de febrer 
de 2018, va aprovar inicialment les bases regulador
adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 
Saludables, les quals es van publicar en el BOP núm. 31, de 13
  
En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
subvencions per al finançament 
d’itineraris Saludables per a l’any 2018, amb plena submissió a les ba
la qual es va publicar en el BOP de Girona, núm. 56, de 20 de març de 2018.
 
L’àrea gestora de la subvenció, el dia 13 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 
presentat 64 sol·licituds.
 
Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten els 59 ajuntaments de la 
demarcació de Girona que han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, 
l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores co
subvencionable i per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els 
barems de la convocatòria, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 
sol·licitat en cada cas. També s’acompanya de l’Annex II on consten els 
les peticions dels quals han estat desestimades, amb indicació dels motius.
 
La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix sigui com a 
màxim del 100% de la despesa subvencionable. Per definir l’import màxim de la 
subvenció s’utilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments vinculats al programa 
“Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi l’ajuntament:
 

Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables
 

Ajuntaments amb 1 Parc Urbà de Salut 
Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut 
Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de Salut 
Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut 

 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 

 

Exp. 19_2018_76_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
ubvencions a Ajuntaments per al finançament del manteniment de Parcs 

Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2018/01, el dia 6 de febrer 
de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de subvencions 
adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 
Saludables, les quals es van publicar en el BOP núm. 31, de 13 de febrer de 2018.

En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
per al finançament del manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes 

d’itineraris Saludables per a l’any 2018, amb plena submissió a les ba
en el BOP de Girona, núm. 56, de 20 de març de 2018.

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 13 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 

entat 64 sol·licituds. 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten els 59 ajuntaments de la 
demarcació de Girona que han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, 
l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores co

i per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els 
barems de la convocatòria, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 

També s’acompanya de l’Annex II on consten els 
les peticions dels quals han estat desestimades, amb indicació dels motius.

La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix sigui com a 
màxim del 100% de la despesa subvencionable. Per definir l’import màxim de la 

tilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments vinculats al programa 
“Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi l’ajuntament:

EQUIPAMENTS IMPORT
Ajuntaments amb 1 Xarxa d’Itineraris Saludables 1.100,00 

EQUIPAMENTS IMPORT
Ajuntaments amb 1 Parc Urbà de Salut  1.100,00 
Ajuntaments amb 2 Parcs Urbans de Salut  1.300,00 
Ajuntaments amb 3 Parcs Urbans de Salut  1.500,00 
Ajuntaments amb 4 Parcs Urbans de Salut  1.600,00 

4 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

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 
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
ubvencions a Ajuntaments per al finançament del manteniment de Parcs 

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2018/01, el dia 6 de febrer 
es específiques de subvencions 

adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament pel 
consultori local i pel manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris 

de febrer de 2018. 

En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
del manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes 

d’itineraris Saludables per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades, 
en el BOP de Girona, núm. 56, de 20 de març de 2018. 

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 13 de juny de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I on consten els 59 ajuntaments de la 
demarcació de Girona que han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, 
l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores com a objecte 

i per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els 
barems de la convocatòria, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 

També s’acompanya de l’Annex II on consten els ajuntaments, 
les peticions dels quals han estat desestimades, amb indicació dels motius. 

La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix sigui com a 
màxim del 100% de la despesa subvencionable. Per definir l’import màxim de la 

tilitzarà com a criteri el nombre d’equipaments vinculats al programa 
“Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables” dels que disposi l’ajuntament: 

IMPORT 
1.100,00 € 

 
IMPORT 
1.100,00 € 
1.300,00 € 
1.500,00 € 
1.600,00 € 

4 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

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 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
A més amb la presentació de la sol·licitud 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novem
 
D’acord amb el punt 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 de Dipsalut que serà l’òrgan responsable d
procediment per a l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 
Diputació de Girona del 15 de juliol de 2015,
 
Proposo  
 
Al Consell Rector de Dipsalut l’adopció del seg
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions 
Salut i Xarxes d’itineraris Saludables per a l’any 2018, les subvencions pels co
i imports que s’hi detallen.
 
Segon. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
 
Tercer. Disposar la despesa, 
cinquanta-quatre cèntims (80.033,54 
Programa Manteniment parcs i itineraris saludables per a aj.
Dipsalut d’enguany. 
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitja
seu electrònica de Dipsalut (
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Gir
del punt 12 de les reguladores de la subvenció.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 2 d’octubre de 2018.
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recur
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e
de Dipsalut, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

al de subvencions de la Diputació de Girona. 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

D’acord amb el punt 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 de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 
Diputació de Girona del 15 de juliol de 2015, 

Al Consell Rector de Dipsalut l’adopció del següent acord: 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament del manteniment de Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’itineraris Saludables per a l’any 2018, les subvencions pels co
i imports que s’hi detallen. 

Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.

Disposar la despesa, per un total de vuitanta mil trenta
quatre cèntims (80.033,54 €) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/46206 

Programa Manteniment parcs i itineraris saludables per a aj. del

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
2 d’octubre de 2018. 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recur
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica 

en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 

e la resolució del 

Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
del manteniment de Parcs Urbans de 

Salut i Xarxes d’itineraris Saludables per a l’any 2018, les subvencions pels conceptes 

Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 

per un total de vuitanta mil trenta-tres euros amb 
amb càrrec a l’aplicació 4/3110/46206 

del pressupost de 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
nçant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 

), en compliment de l’art. 27 
ona i la documentació 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 

Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
tauler), ubicat a la seu electrònica 

en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  



ANNEX I    

Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1666 PUIS 
2018/39 

Ajuntament 
d'Aiguaviva P1700200G

2018/1653 PUIS 
2018/32 

Ajuntament 
d'Anglès P1700800D

2018/1599 PUIS 
2018/10 

Ajuntament 
d'Arbúcies P1700900B

2018/1608 PUIS 
2018/13 

Ajuntament 
d'Argelaguer P1701000J

2018/1683 PUIS 
2018/51 

Ajuntament de 
Besalú P1702200E

2018/1650 PUIS 
2018/31 

Ajuntament de 
Blanes P1702600F

2018/1680 PUIS 
2018/48 

Ajuntament de 
Bolvir P1702700D

 

    

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1700200G 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.016,40 € 2.200,00 € 1.016,40 

P1700800D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.147,08 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1700900B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.800,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

P1701000J 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.200,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1702200E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.500,00 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1702600F 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
3.824,91 € 2.700,00 € 2.700,00 

P1702700D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
49,54 € 2.200,00 € 49,54 € 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 100,00%   

€ 95,90%   

€ 85,71%   

€ 91,67%   

€ 73,33%   

€ 70,59%   

 100,00%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1685 PUIS 
2018/53 

Ajuntament de 
Borrassà P1702900J

2018/1681 PUIS 
2018/49 

Ajuntament de 
Cabanes P1703300B

2018/1688 PUIS 
2018/54 

Ajuntament de 
Campllong P1704200C

2018/1657 PUIS 
2018/35 

Ajuntament de 
Camprodon P1704300A

2018/1676 PUIS 
2018/44 

Ajuntament de 
Cassà de la Selva P1704900H

2018/1679 PUIS 
2018/47 

Ajuntament de 
Castellfollit de la 
Roca 

P1705100D

2018/1620 PUIS 
2018/19 

Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

P1705200B

2018/1684 PUIS 
2018/52 

Ajuntament de 
Castell-Platja 
d'Aro 

P1705300J

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1702900J 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.100,00 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1703300B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
569,91 € 2.200,00 € 569,91 €

P1704200C 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1704300A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1704900H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
506,43 € 2.400,00 € 506,43 €

P1705100D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1705200B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
3.000,00 € 2.600,00 € 1.500,00 

P1705300J 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.500,00 € 2.600,00 € 1.500,00 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 50,00%   

€ 100,00%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1664 PUIS 
2018/38 

Ajuntament de 
Cornellà del Terri P1706100C

2018/1379 PUIS 
2018/3 

Ajuntament de 
Crespià P1706300I

2018/1630 PUIS 
2018/23 

Ajuntament de 
Flaçà P1707300H

2018/1616 PUIS 
2018/17 

Ajuntament de 
Fontanals de 
Cerdanya 

P1703600E

2018/1622 PUIS 
2018/20 

Ajuntament de 
Fontcoberta P1707600A

2018/1701 PUIS 
2018/59 

Ajuntament de 
Fortià P1707900E

2018/1564 PUIS 
2018/4 

Ajuntament de 
Garrigàs P1708100A

2018/1678 PUIS 
2018/46 

Ajuntament de 
Garriguella P1708300G

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1706100C 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
3.955,68 € 1.300,00 € 1.300,00 

P1706300I 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.600,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1707300H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.100,00 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1703600E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.168,86 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1707600A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.880,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

P1707900E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.602,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1708100A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.662,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1708300G 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 32,86%   

€ 68,75%   

€ 100,00%   

€ 94,11%   

€ 83,33%   

€ 84,55%   

€ 82,64%   

€ 100,00%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1293 PUIS 
2018/1 

Ajuntament de 
Ger P1708400E

2018/1707 PUIS 
2018/64 

Ajuntament de 
Gombrèn P1708600J

2018/1663 PUIS 
2018/37 

Ajuntament de la 
Bisbal d'Empordà P1702500H

2018/1593 PUIS 
2018/9 

Ajuntament de la 
Cellera de Ter P1720100E

2018/1700 PUIS 
2018/58 

Ajuntament de la 
Tallada 
d'Empordà 

P1720700B

2018/1639 PUIS 
2018/28 

Ajuntament de 
Llambilles P1709700G

2018/1673 PUIS 
2018/42 

Ajuntament de 
Madremanya P1710400A

2018/1578 PUIS 
2018/6 

Ajuntament de 
Maià de Montcal P1711000H

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1708400E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1708600J 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
600,00 € 1.100,00 € 600,00 €

P1702500H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.598,38 € 2.400,00 € 1.598,38 

P1720100E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.161,60 € 2.400,00 € 1.100,00 

P1720700B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.100,00 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1709700G 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.300,00 € 2.200,00 € 2.100,00 

P1710400A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1711000H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.203,03 € 2.200,00 € 2.200,00 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 0,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 94,70%   

€ 100,00%   

€ 91,30%   

€ 100,00%   

€ 99,86%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1656 PUIS 
2018/34 

Ajuntament de 
Mieres P1711200D

2018/1619 PUIS 
2018/18 

Ajuntament de 
Navata P1711800A

2018/1661 PUIS 
2018/36 

Ajuntament de 
Pedret i Marzà P1713700A

2018/1705 PUIS 
2018/63 

Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D

2018/1605 PUIS 
2018/15 

Ajuntament de 
Riells i Viabrea P1715500C

2018/1636 PUIS 
2018/26 

Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

P1715900E

2018/1634 PUIS 
2018/25 

Ajuntament de 
Salt P1716400E

2018/1644 PUIS 
2018/29 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1711200D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
634,21 € 2.200,00 € 634,21 €

P1711800A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.050,00 € 2.200,00 € 1.050,00 

P1713700A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.924,51 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1715000D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.300,00€ 1.300,00 € 1.300,00 

P1715500C 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
600,00 € 2.400,00 € 600,00 €

P1715900E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
806,78 € 2.200,00 € 806,78 €

P1716400E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.015,84 € 2.600,00 € 1.500,00 

P1717000B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.154,51 € 2.600,00 € 1.154,51 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 57,16% 

Tanca texana, 
element no instal·lat 
inicialment a la XIS.  

(151,61 €) 

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 74,41%   

€ 100,00%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1603 PUIS 
2018/12 

Ajuntament de 
Sant Gregori P1717300F

2018/1609 PUIS 
2018/14 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A

2018/1587 PUIS 
2018/7 

Ajuntament de 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G

2018/1682 PUIS 
2018/50 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis 

P1717900C

2018/1589 PUIS 
2018/8 

Ajuntament de 
Sant Miquel de 
Campmajor 

P1718300E

2018/1669 PUIS 
2018/40 

Ajuntament de 
Sant Pau de 
Segúries 

P1718600H

2018/1703 PUIS 
2018/61 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H

2018/1614 PUIS 
2018/16 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

P1719200F

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1717300F 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.100,00 € 2.200,00 € 1.000,00 

P1717500A 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
763,93 € 2.200,00 € 600,00 €

P1717700G 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.276,26 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1717900C 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
499,59 € 1.300,00 € 449,62 €

P1718300E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.800,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1718600H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
183,92 € 2.200,00 € 183,92 €

P1719100H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.500,00 € 2.600,00 € 1.500,00 

P1719200F 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.500,00 € 2.400,00 € 1.500,00 
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Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 90,91%   

€ 78,54%   

€ 86,19%   

€ 90,00%   

€ 61,11%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   

€ 100,00%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1655 PUIS 
2018/33 

Ajuntament de 
Terrades P1720900H

2018/1627 PUIS 
2018/21 

Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B

2018/1328 PUIS 
2018/2 

Ajuntament de 
Tossa de Mar P1721500E

2018/1704 PUIS 
2018/62 

Ajuntament de 
Vall-llobrega P1722300I

2018/1629 PUIS 
2018/22 

Ajuntament de 
Vidreres P1722700J

2018/1632 PUIS 
2018/24 

Ajuntament de 
Vilablareix P1722900F

2018/1695 PUIS 
2018/56 

Ajuntament de 
Vilafant P1723500C

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1720900H 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.331,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1721200B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.052,70 € 2.600,00 € 1.052,70 

P1721500E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
506,99 € 1.100,00 € 506,99 €

P1722300I 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.264,93 € 2.200,00 € 1.100,00 

P1722700J 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.800,79 € 2.400,00 € 1.300,00 

P1722900F 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
954,15 € 2.200,00 € 954,15 €

P1723500C 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.722,46 € 2.400,00 € 2.400,00 

 

16 

Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 82,64%   

€ 100,00%   

€ 100,00% 
Muntatge realitzat 

per empresa 
privada (260,15 € ) 

€ 86,96% 

Exclòs el 85% de 
les tasques 

realitzades per el 
CET Tramuntana. 
Segon document 

annex al RE 
2018/3570 

(7,167,95  €) 

€ 72,19%   

€ 100,00%   

€ 88,16%   



Nº 
Expedient 

general 
Absis 

Núm. 
En 

llibre 
(PUXI) 

Ajuntament CIF

2018/1702 PUIS 
2018/60 

Ajuntament de 
Vilajuïga P1723700I

2018/1647 PUIS 
2018/30 

Ajuntament de 
Vilanant P1724300G

2018/1699 PUIS 
2018/57 

Ajuntament 
d'Esponellà P1707100B

2018/1675 PUIS 
2018/43 

Ajuntament 
d'Hostalric P1708900D

2018/1638 PUIS 
2018/27 

Ajuntament d'Olot P1712100E

        

  

 

CIF Activitat 
Base 

Subvencionable 
corregida 

% Màxim 
segons 

equipaments 

Atorgat 
final 

P1723700I 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.332,00 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1724300G 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
1.331,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1707100B 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.069,40 € 1.100,00 € 1.100,00 

P1708900D 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
2.537,01 € 2.200,00 € 2.200,00 

P1712100E 
Manteniment 
equipaments  

Pm01 
3.400,00 € 2.600,00 € 2.600,00 

      80.033,54 

 

17 

Atorgat 
% 

atorgat/base 
subvenciona

ble 

Concepte no 
subvencionables 

€ 94,34%   

€ 82,64%   

€ 53,16%   

€ 86,72%   

€ 76,47% 

  
Manteniment de la 
senyalètica de la 

xarxa d’itineraris per 
adaptar-lo a la 

campanya “Belluga’t 
a Olot”. (1.900,00  

€) 
 

80.033,54 € 

    



ANNEX II   

Nº Expedient 
general Absis 

Núm. en llibre 
(PUXI) 

Ajuntament 

2018/1565 PUIS 2018/5 Ajuntament 
d'Espinelves 

2018/1600 PUIS 2018/11 Ajuntament de 
Viladrau 

2018/1671 PUIS 2018/41 Ajuntament de 
Colera 

2018/1677 PUIS 2018/45 Ajuntament de la 
Vall de Bianya 

2018/1691 PUIS 2018/55 Ajuntament de 
Vilanant 

 

    

Data 
entrada 

Registre 
d'entrada 

CIF 
Import 

sol·licitat 

9/4/2018 2018/2731 P1706900F 2.591,73 € No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" de les 
bases reguladores específiques.

16/4/2018 2018/2847 P1723400F 2.600,00 € No compleix l'objecte i la finalitat de la 

24/4/2018 2018/2977 P1705900G 1.084,16 € No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" d
bases reguladores específiques.

Ajuntament de la 24/4/2018 2018/2984 P1722100C 1.100,00 € No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" de les 
bases reguladores específiques.

20/4/2018 2018/2934 P1724300G 774,24 € 
No compleix l'objecte i la finalitat de la 

convocatòria  i només es concedirà una 
subvenció per ajuntament i any.
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Motiu 

No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" de les 
bases reguladores específiques. 

No compleix l'objecte i la finalitat de la 
convocatòria. 

No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" de les 
bases reguladores específiques. 

No compleixen el punt 3 "Beneficiaris" de les 
bases reguladores específiques. 

No compleix l'objecte i la finalitat de la 
convocatòria  i només es concedirà una 

subvenció per ajuntament i any. 



6. Exp. 19_2018_79_X0101 
subvencions adreçada a admini
lucre per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona per a l’any 2018 (CMFA i CDEE)

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/02, que va tenir lloc  
el 7 de febrer de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions 
adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de despeses
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 
la demarcació de Girona i publicades al BOP de Girona, número 44, de 3 de març de 
2017.  
 
En data 17 de gener de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i 
entitats sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades dels centres 
municipals de formació d
demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades, 
i va ser publicada en el BOP de Girona, núm. 20, de 29 de gener de 2018.
 
El cap de l’Àrea de Polítiques de Promoc
maig de 2018, emet un informe de valoració de les sol·licituds presentades on 
especifica, entre altres, que s’han presentat 24 sol·licituds per a centres de formació 
d’adults i 9 per a centres docents d’educa
 
Aquest informe s’acompanya de l’Annex I, que s’inclouen totes les sol·licituds que han 
formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, i l’objecte de les quals s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionabl
on consten les sol·licituds desestimades amb indicació del motiu.  
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàri
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
beneficiari és una administració.
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i d
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
A més amb la presentació de la sol·licitud 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 

 

Exp. 19_2018_79_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçada a administracions locals i entitats sense ànim de 
lucre per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona per a l’any 2018 (CMFA i CDEE) 

de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/02, que va tenir lloc  
el 7 de febrer de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions 
adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 
la demarcació de Girona i publicades al BOP de Girona, número 44, de 3 de març de 

ner de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i 
entitats sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades dels centres 
municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades, 
i va ser publicada en el BOP de Girona, núm. 20, de 29 de gener de 2018.

El cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, el dia 29 de 
maig de 2018, emet un informe de valoració de les sol·licituds presentades on 
especifica, entre altres, que s’han presentat 24 sol·licituds per a centres de formació 
d’adults i 9 per a centres docents d’educació especial. 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I, que s’inclouen totes les sol·licituds que han 
formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, i l’objecte de les quals s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionabl
on consten les sol·licituds desestimades amb indicació del motiu.   

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

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 
beneficiari és una administració. 

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
stracions locals i entitats sense ànim de 

lucre per al finançament de despeses derivades dels centres municipals de 
formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 

de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/02, que va tenir lloc  
el 7 de febrer de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions 
adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al 

derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 
la demarcació de Girona i publicades al BOP de Girona, número 44, de 3 de març de 

ner de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçada a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i 
entitats sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades dels centres 

’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades, 
i va ser publicada en el BOP de Girona, núm. 20, de 29 de gener de 2018. 

ió de la Salut i Qualitat de Vida, el dia 29 de 
maig de 2018, emet un informe de valoració de les sol·licituds presentades on 
especifica, entre altres, que s’han presentat 24 sol·licituds per a centres de formació 

Aquest informe s’acompanya de l’Annex I, que s’inclouen totes les sol·licituds que han 
formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma, i l’objecte de les quals s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable, i de l’Annex II, 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
es i amb la Seguretat 

Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 

Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
e la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

declaren que no incorren en 
de conformitat amb l’article 13 



El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalme
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix serà com a 
màxim de 10.000,00 € per als centres municipals de formació d’adults i de 
per als centres docents d’educació especial, amb una gradació percentual en funció 
del nombre d’habitants del municipi, tal com es detalla en el punt 7 de la convocatòria. 
 
El dia 7 de juny de 2018, el president de Dipsalut aprova la resolució
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria.
 
D’acord amb el punt 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 de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions. 
 
Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 
Diputació de Girona del 15 de juliol de 2015,
 
Proposo 
 
Al Consell Rector l’adopció de l’acord següent:
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions 
públic vinculat i entitats sense ànim de lucre per 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 
la demarcació de Girona per a l’any 2018
s’hi detallen. 
 
Segon. Excloure les sol·lici
 
Tercer. Disposar la despesa per un total de cent seixanta
a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut de 2018, que es detallen 
a continuació: 
 

 

Programa Manteniment centres formació 
adults per a aj. 
Programa Manteniment centres 
educació especial per a aj.
Prog. Manteniment centres 
educació especial per a consorcis
Programa Manteniment centres 
educació especial per a ONL

 

El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalme
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix serà com a 
€ per als centres municipals de formació d’adults i de 

per als centres docents d’educació especial, amb una gradació percentual en funció 
del nombre d’habitants del municipi, tal com es detalla en el punt 7 de la convocatòria. 

El dia 7 de juny de 2018, el president de Dipsalut aprova la resolució
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 

e Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions.  

Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 
Diputació de Girona del 15 de juliol de 2015, 

ell Rector l’adopció de l’acord següent: 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions adreçada a les administracions locals i el seu sector 
públic vinculat i entitats sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades dels 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 
la demarcació de Girona per a l’any 2018, les subvencions pels conceptes i imports que 

Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.

Disposar la despesa per un total de cent seixanta-cinc mil euros (165.000,00 
a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut de 2018, que es detallen 

Aplicacions 
pressupostàries Crèdits a disposar

Programa Manteniment centres formació  4/3110/46202 

Programa Manteniment centres  
educació especial per a aj. 4/3110/46201 

Prog. Manteniment centres  
consorcis 4/3110/46701 

Programa Manteniment centres  
educació especial per a ONL 4/3110/48902 

Total   

 

20 

El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

La convocatòria preveu que l’import de la subvenció que es concedeix serà com a 
€ per als centres municipals de formació d’adults i de 15.000,00 € 

per als centres docents d’educació especial, amb una gradació percentual en funció 
del nombre d’habitants del municipi, tal com es detalla en el punt 7 de la convocatòria.  

El dia 7 de juny de 2018, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 

e Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del 

Atesos aquests antecedents, i en virtut de la delegació de la Presidència de la 

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
adreçada a les administracions locals i el seu sector 

finançar les despeses derivades dels 
centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a 

, les subvencions pels conceptes i imports que 

tuds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 

cinc mil euros (165.000,00 €) 
a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut de 2018, que es detallen 

Crèdits a disposar 

45.000,00 € 

90.000,00€ 

0,00 € 

30.000,00 € 

165.000,00 € 



 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjança
seu electrònica de Dipsalut (
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
del punt 12 de les reguladores de la subvenció.
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 18 de setembre de 2018.
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler elec
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administra
públiques. 

 

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
18 de setembre de 2018. 

Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler elec
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administra
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Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
nt el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 

), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 

Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-
Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 



Annex I     

Nº 
Expedient 
Gral. Absis 

Entitat NIF 
Centres de Formació 

d’adults (CFA)

2018/747 Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm P1717400D 

Finançament despeses 
de manteniment Centre 
de Formació d'Adults 

Sant Hilari Sacalm

2018/806 Torroella de 
Montgrí P1721200B 

Finançament despeses 
de manteniment Escola 

Municipal d

2018/815 Ajuntament de 
Palamós P1712500F 

Finançament despeses 
de manteniment Escola 
Municipal d'Adults de 

2018/925 Ajuntament de 
Vidreres P1722700J 

Finançament despeses 
de manteniment

2018/962 Ajuntament de 
Roses P1716100A 

Finançament despeses 
de manteniment Escola 
Municipal de Formació 

d'Adults de Roses

2018/835 Ajuntament de Salt P1716400E CEE La Massana

2018/840 Ajuntament de 
Girona P1708500B Escola Font de l'Abella

2018/864 Ajuntament de 
Girona P1708500B 

 

  

Centres de Formació 
d’adults (CFA) 

Base 
subvencionable 

corregida 
Atorgat final 

% atorgat/ 
base 

subven-
cionable

Finançament despeses 
de manteniment Centre 
de Formació d'Adults 

Sant Hilari Sacalm 

25.342,00 10.000,00 39,46%

Finançament despeses 
de manteniment Escola 

Municipal d'Adults 
25.260,00 5.000,00 19,79%

Finançament despeses 
de manteniment Escola 
Municipal d'Adults de 

Palamós 

37.043,31 10.000,00 27,00%

Finançament despeses 
de manteniment CFA de 

Vidreres 
59.800,32 10.000,00 16,72%

Finançament despeses 
de manteniment Escola 
Municipal de Formació 

d'Adults de Roses 

30.681,65 10.000,00 32,59%

CEE La Massana 38.673,25 15.000,00 38,79%

Escola Font de l'Abella 96.900,00 15.000,00 15,48%

Escola Palau 69.000,00 15.000,00 21,74%
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% atorgat/ 

-
cionable 

Conceptes no 
subvencionables 

 Professorat 14.138,00 € 
Material 3.100,00 € 

  

  

  

  

 - 

 - 

 - 



Nº 
Expedient 
Gral. Absis 

Entitat NIF 
Centres d’Educació

Especial (CEE)

2018/889 Ajuntament de 
Vilafant P1723500C CEE Mare de Déu del 

2018/898 Ajuntament de 
Ripoll P1715600A CEE Ramon Surinyach

2018/952 Ajuntament de 
Blanes P1702600F Escola d'Educació 

Especial Ventijol

2018/939 Fundació Privada 
Els Joncs G17292194 CEE Mare de Déu del

2018/1019 
Integra Associació 
de Discapacitats 

Intel·lectuals 
G17035445 Integra 

  

 

Centres d’Educació 
Especial (CEE) 

Base 
subvencionable 

corregida 
Atorgat final 

% 
atorgat/ba

se 
subvencio

nable 

CEE Mare de Déu del 
Mont 19.895,00 15.000,00 75,40%

CEE Ramon Surinyach 58.872,00 15.000,00 25,48%

Escola d'Educació 
Especial Ventijol 68.200,00 15.000,00 21,99%

CEE Mare de Déu del 
Carme 51.703,75 15.000,00 29,01%

Integra - Escola E.E. 
Joan XXIII 61.560,00 15.000,00 24,37%
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atorgat/ba

subvencio
 

Conceptes no 
subvencionables 

 - 

 - 

 Treballs de manteniment: 
5.000,00 € 

 - 

 - 



 
 
Annex II  

Núm. 
Expedient 

ENTITAT / CENTRES 
FORMACIÓ ADULTS 

2018/767 Ajuntament de Santa Coloma 
de Farners P1719100H

2018/830 Ajuntament de Maçanet de la 
Selva P1710900J

2018/847 Ajuntament de Sarrià de Ter P1719800C

2018/890 Ajuntament d'Arbúcies P1700900B

2018/899 Ajuntament de Ripoll P171

Núm. 
Expedient 

ENTITAT / CENTRES 
FORMACIÓ ADULTS 

 

NIF Projecte 
Import 

sol·licitat 

P1719100H 
Finançament despeses 
de manteniment Escola 

Municipal d'Adults 
10.000,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1710900J 
Finançament despeses 
de manteniment Centre 

Cívic Can Trincheria 
10.000,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1719800C 
Finançament despeses 
de manteniment Centre 

Cívic La Cooperativa 
10.000,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1700900B 

Finançament despeses 
de manteniment Centre 

de formació adults 
Maria Dolors Pons 

Esteve 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1715600A 

Finançament despeses 
de manteniment Centre 
de Formació d'Adults 

del Ripollès 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

NIF Projecte 
Import 

sol·licitat 
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Motiu desestimació 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

Motiu desestimació 



2018/938 Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadeses P1717700G

2018/923 Ajuntament de Besalú P1702200E

2018/948 Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B

2018/971 Ajuntament de la Bisbal 
d'Empordà P1702500H

2018/972 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E

2018/977 Ajuntament de Tossa de Mar P1721500E

Núm. 
Expedient 

ENTITAT / CENTRES 
FORMACIÓ ADULTS 

 

P1717700G 
Finançament despeses 
de manteniment Centre 

Cívic - El Palmàs 
10.000,00 No és un centre municipal de la xarxa d’aquest tipus 

d’equipament de la Gener

P1702200E 

Finançament despeses 
de manteniment Aula 

d'Adults i Gent Gran de 
Besalú 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1717000B 

Finançament despeses 
de manteniment Escola 
d'Adults de St. Feliu de 

Guíxols 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1702500H 

Finançament despeses 
de manteniment Aula 

d'Adults Municipal de la 
Bisbal d'Empordà 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1710200E 
Finançament despeses 
de manteniment CMFA 

de Lloret de Mar 
10.000,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1721500E 
Finançament despeses 
de manteniment Casa 

de Cultura 
8.068,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

NIF Projecte 
Import 

sol·licitat 
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No és un centre municipal de la xarxa d’aquest tipus 
d’equipament de la Generalitat de Catalunya (CFA) (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

Motiu desestimació 



2018/992 Ajuntament d'Alp P1700600H

2018/1010 Ajuntament de Blanes P1702600F

2018/1027 Ajuntament de Colera P1705900G

2018/1054 Ajuntament d'Anglès P1700800D

2018/1058 Ajuntament de la Jonquera P1709300F

2018/1084 Ajuntament d'Olot P1712100E

Núm. 
Expedient 

ENTITAT / CENTRES 
FORMACIÓ ADULTS 

 

P1700600H 
Finançament despeses 
de manteniment Sala de 

lectura d'Alp 
4.000,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1702600F 

Finançament despeses 
de manteniment Centre 
de Formació d'Adults Es 

Piteus 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1705900G 
Finançament despeses 
de manteniment Local 

El Trull 
5.047,51 No és un centre municipal de la xarxa d’aquest tipus 

d’equipament de la Generalitat de Catalunya (CFA) (1)

P1700800D 
Finançament despeses 
de manteniment Hotel 

Entitats - L'Estació 
2.400,00 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1709300F 

Finançament despeses 
de manteniment Centre 
Cultural de l'Albera Can 

Laporta 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1712100E 
Finançament despeses 
de manteniment Can 

Monsà 
6.000,00 

No és un centre registra
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

NIF Projecte 
Import 

sol·licitat 

 

26 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre municipal de la xarxa d’aquest tipus 
d’equipament de la Generalitat de Catalunya (CFA) (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

Motiu desestimació 



2018/1096 Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys P1710800B

2018/1101 Ajuntament de Castell - 
Platja d'Aro P1705300J

2018/920 
 Ajuntament d'Olot P1712100E

(1) La relació de centres de la xarxa es pot trobar publicat a la web de la Generalitat:
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/adults/triptic_informatiu_FA_GI.pdf

 

P1710800B 
Finançament despeses 

de manteniment 
activitats formatives 

1.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1705300J 

Finançament despeses 
de manteniment Aula de 

Formació d'Adults de 
Castell-Platja d'Aro, 

Centre Cívic Vicenç Bou 

10.000,00 
No és un centre registrat com a “Centre de Formació 

de Persones adultes (CFA) de les comarques 

P1712100E 
 

Can Monsà, centre de 
formació per adults de 

l'Ajuntament d'Olot 

6.000,00 € 
 

Renuncien per error material en la presentació. Ho 

 

La relació de centres de la xarxa es pot trobar publicat a la web de la Generalitat: 
eb/.content/home/serveis_territorials/girona/adults/triptic_informatiu_FA_GI.pdf 
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No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

No és un centre registrat com a “Centre de Formació 
de Persones adultes (CFA) de les comarques 

gironines” (1) 

Renuncien per error material en la presentació. Ho 
demana per a centres d’adults 

 



7. Exp. 19_2018_187_X0101 
subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 
públiques de caràcter associat
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat.

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, de 6 de març de 
2018, va aprovar les bases espec
ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i C
Girona, número 51, de 13 de març de 2018.
 
En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
subvencions per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 
programa Benestar i Comunitat 
esmentades, la qual es va publicar en el BOP de Girona, núm. 76, de 19 d’abril de 
2018. 
 
El cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, amb data 6 
de juny de 2018, emet un informe on s’especifica, entre altres, que la Comissió 
Tècnica, reunida el dia 31 de maig de 2018, ha valorat les sol·licituds d’acord amb els 
criteris del punt 8 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta en la 
 
Aquest informe, a més de la taula de puntuacions atorgades, s’acompanya de l’Annex I 
amb les quantitats concedides als beneficiaris que han presentat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les 
bases reguladores com a objecte subvencionable, de l’Annex II on consta la sol·licitud 
desestimada amb indicació del motiu i de l’Annex III on es fan constar els dos 
desistiments. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputac
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública.
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.
 
A més amb la presentació de la 
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.
 

 

Exp. 19_2018_187_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 
públiques de caràcter associatiu i entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i Comunitat. 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, de 6 de març de 
2018, va aprovar les bases específiques reguladores adreçades a ajuntaments, als 
ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i Comunitat que van ser publicades en el BOP de 
Girona, número 51, de 13 de març de 2018. 

En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 

ma Benestar i Comunitat per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases 
esmentades, la qual es va publicar en el BOP de Girona, núm. 76, de 19 d’abril de 

El cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, amb data 6 
de 2018, emet un informe on s’especifica, entre altres, que la Comissió 

Tècnica, reunida el dia 31 de maig de 2018, ha valorat les sol·licituds d’acord amb els 
criteris del punt 8 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta en la 

t informe, a més de la taula de puntuacions atorgades, s’acompanya de l’Annex I 
amb les quantitats concedides als beneficiaris que han presentat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les 

ores com a objecte subvencionable, de l’Annex II on consta la sol·licitud 
desestimada amb indicació del motiu i de l’Annex III on es fan constar els dos 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputac
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. 

eneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions adreçades a Ajuntaments, ens locals supramunicipals, entitats 

iu i entitats sense ànim de lucre (ONL) per al 
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/2, de 6 de març de 
adreçades a ajuntaments, als 

ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les 
entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin 

van ser publicades en el BOP de 

En la mateixa sessió ordinària del Consell Rector es va aprovar la convocatòria de 
per al finançament de dispositius que responguin als objectius del 

per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases 
esmentades, la qual es va publicar en el BOP de Girona, núm. 76, de 19 d’abril de 

El cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, amb data 6 
de 2018, emet un informe on s’especifica, entre altres, que la Comissió 

Tècnica, reunida el dia 31 de maig de 2018, ha valorat les sol·licituds d’acord amb els 
criteris del punt 8 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta en la Taula I. 

t informe, a més de la taula de puntuacions atorgades, s’acompanya de l’Annex I 
amb les quantitats concedides als beneficiaris que han presentat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les 

ores com a objecte subvencionable, de l’Annex II on consta la sol·licitud 
desestimada amb indicació del motiu i de l’Annex III on es fan constar els dos 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

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 

eneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 

declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 



El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenci
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
Atès que l’autorització de la dotació pre
subvenció ha estat aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, la redistribució definitiva 
del crèdit correspon al mateix òrgan.
 
D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 12 de juny de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe esmentat anteriorment, les sol·licituds.
 
Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president 
 
Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de co
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan, 
 
Proposo 
 
Al Consell Rector l’adopció de l’acord següent:
 
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:
 
 

pressupostària

Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 4/3110/46205

Programa Benestar i 
Comunitat per a 
consells comarcals 

4/3110/46501

Programa Benestar i 
Comunitat per a 
consorcis 

4/3110/46700

Programa Benestar i 
Comunitat per a ONL 4/3110/48903

Total  

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

 

El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

Atès que l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria de 
subvenció ha estat aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, la redistribució definitiva 
del crèdit correspon al mateix òrgan. 

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
sió Qualificadora en reunió celebrada el dia 12 de juny de 2018 ha examinat i 

valorat conforme a l’informe esmentat anteriorment, les sol·licituds. 

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

Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan,  

Al Consell Rector l’adopció de l’acord següent: 

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions 
upostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
autoritzats 

inicials 

Crèdits 
redistribuïts

4/3110/46205 173.353,44 € 263.238,89 

4/3110/46501 243.289,95 € 244.785,56 

4/3110/46700 200.956,99 € 168.281,86 

4/3110/48903 560.089,62 € 501.383,69 

 1.177.690,00 € 1.177.690,00 

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

Aplicació 
pressupostària 

Reajust 

4/3110/46205 + 89.885,45 € 
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ó estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 

ssupostària d’aquesta convocatòria de 
subvenció ha estat aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, la redistribució definitiva 

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
sió Qualificadora en reunió celebrada el dia 12 de juny de 2018 ha examinat i 

 

Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 

Per tot l’exposat, i atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 

nformitat amb les competències que 

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions 
upostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 

Crèdits 
redistribuïts 

Diferència 

263.238,89 € + 89.885,45 € 

244.785,56 € + 1.495,61 € 

168.281,86 € - 32.675,13 € 

501.383,69 € - 58.705,93 € 

1.177.690,00 € 0,00 € 

Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 



 
Tercer. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer
 
Quart. Concedir als beneficiaris que consten a l’
finançament del programa Benestar i Comunitat (Pm10)
valoració superior als 70 pun
tenint en compte les puntuacions de la 
setanta-set mil sis-cents noranta euros (1.177.690,00
 
Cinquè. Desestimar la sol·licitud que consta a l’
requisits del punt 3 de la convocatòria: es tracta de l’Associació Teatral i Social el 
Trampolí (exp. 2018/1642), una ONL d’àmbit local que no ha coordinat el seu proje
amb el del seu Ajuntament. En l’Annex III es fan constar dos desistiments: el de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (RE 18/3539) i el de la Fundació Privada Drissa 
(RE 18/3571). 
 
Sisè. Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt vuitè de l
de la següent manera: 
 

Comarca 

Alt Empordà 
Baix Empordà 
Cerdanya 
Garrotxa 
Gironès 
Pla de l’Estany 
Ripollès 
Selva 
 

 
Setè. Disposar la despesa d’un milió cent setanta
(1.177.690,00 €) amb c
Dipsalut, que es detallen a continuació:
 

Programa Benestar i Comunitat 
ajuntaments 

Programa Benestar i Comunitat 
per a consells comarcals

 

4/3110/46501 + 1.495,61 € 
4/3110/46700 - 32.675,13 € 
4/3110/48903 - 58.705,93 € 

Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona.

Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al 
finançament del programa Benestar i Comunitat (Pm10) per haver aconseguit una 
valoració superior als 70 punts, d’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores i 
tenint en compte les puntuacions de la Taula 1, per un import total d’un milió cent 

cents noranta euros (1.177.690,00 €). 

Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, perquè no compleix els 
requisits del punt 3 de la convocatòria: es tracta de l’Associació Teatral i Social el 
Trampolí (exp. 2018/1642), una ONL d’àmbit local que no ha coordinat el seu proje
amb el del seu Ajuntament. En l’Annex III es fan constar dos desistiments: el de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (RE 18/3539) i el de la Fundació Privada Drissa 

Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt vuitè de l

Percentatge 
assignat 

Crèdit disponible Atorgat total

19,20 % 226.116,48 € 
16,28 % 191.727,93 € 

3,69 % 43.456,76 € 
8,38 % 98.690,42 € 

21,64 % 254.852,12 € 
4,21 % 49.580,75 € 
5,85 % 68.894,86 € 

20,75 % 244.370,68 € 
 1.177.690,00 € 

Disposar la despesa d’un milió cent setanta-set mil sis-cents noranta euros 
€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 

Dipsalut, que es detallen a continuació: 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits a disposar 

Programa Benestar i Comunitat 4/3110/46205 263.238,89 

Programa Benestar i Comunitat 
per a consells comarcals 4/3110/46501 244785,56 
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Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
ne una menció expressa al BOP de Girona. 

els ajuts econòmics per al 
per haver aconseguit una 

ts, d’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores i 
, per un import total d’un milió cent 

, perquè no compleix els 
requisits del punt 3 de la convocatòria: es tracta de l’Associació Teatral i Social el 
Trampolí (exp. 2018/1642), una ONL d’àmbit local que no ha coordinat el seu projecte 
amb el del seu Ajuntament. En l’Annex III es fan constar dos desistiments: el de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (RE 18/3539) i el de la Fundació Privada Drissa 

Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt vuitè de la convocatòria, 

Atorgat total 

226.131,14 € 
191.737,44 € 

43.456,72 € 
98.696,84 € 

254.852,28 € 
49.580,75 € 
68.894,65 € 

244.340,18 € 
1.177.690,00 € 

cents noranta euros 
àrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 

Crèdits a disposar  

263.238,89 € 

244785,56 € 



Programa Benestar i Comunitat 
per a consorcis 

Programa Benestar i Comunitat 
per a ONL 

  

 
Vuitè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 
l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
documentació que consta al punt 16è de les Bases reguladores.
 
El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 
convocatòria finalitzarà el 19 de febrer de 2019.
 
Es preveu la possibilitat que els beneficiaris puguin fer una primera justificació, parcial o 
total, de l’execució de l’actuació o projecte abans del 16 d’octubre de 2018. D’acord 
amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven
podran realitzar pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de 
l’actuació subvencionada, abonant
 
Novè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electròni
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
 
 

 

rama Benestar i Comunitat 4/3110/46700 168.281,86 

Programa Benestar i Comunitat 4/3110/48903 501.383,69 

   1.177.690,00 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
t de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 

’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
documentació que consta al punt 16è de les Bases reguladores. 

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 
convocatòria finalitzarà el 19 de febrer de 2019. 

Es preveu la possibilitat que els beneficiaris puguin fer una primera justificació, parcial o 
total, de l’execució de l’actuació o projecte abans del 16 d’octubre de 2018. D’acord 
amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven
podran realitzar pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de 
l’actuació subvencionada, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. 

Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electròni
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
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168.281,86 € 

501.383,69 € 

1.177.690,00 € 

Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
t de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), segons 

’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta 

Es preveu la possibilitat que els beneficiaris puguin fer una primera justificació, parcial o 
total, de l’execució de l’actuació o projecte abans del 16 d’octubre de 2018. D’acord 
amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es 
podran realitzar pagaments fraccionats que respondran al ritme de l’execució de 

se la quantitat equivalent a la justificació presentada.  

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



TAULA I 
 

Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1696 

FUNDACIO 
PRIVADA 

ESCOLA SANT 
VICENC DE 

PAUL 

Espiadimonis 10 

2018/1697 

CONSORCI DE 
BENESTAR 
SOCIAL DEL 
RIPOLLÈS 

Benestar i 
Comunitat al 

Ripollès 
10 

2018/1710 

CONSORCI DE 
BENESTAR 

SOCIAL 
GIRONÈS-

SALT 

Fem xarxa! L’acció 
comunitària a la 

comarca del 
Gironès 

10 

2018/1711 
AJUNTAMENT 

D'OLOT 

Programa d'atenció 
a les persones en 

situació de pobresa 
a la Garrotxa – 

Projecte Comparteix 
2018 

10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 2 15 15 11 10

3 3 2 2 15 15 11 10
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Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 10 8 5 96 

10 10 9 5 97 

10 10 10 5 96 

10 10 10 5 96 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1712 
AJUNTAMENT 
DE FIGUERES 

Menjador Social per 
a usuaris derivats 

dels Serveis Socials 
de Figueres 

9 

2018/1713 

CONSELL 
COMARCAL 
DEL PLA DE 
L'ESTANY 

Promovent el 
benestar per a les 

famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 

10 

2018/1715 
AJUNTAMENT 

DE LLORET 
DE MAR 

Espai Jove de Salut 10 

2018/1716 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Fem Xarxa! L’acció 
comunitària a la 

comarca del 
Gironès 

10 

2018/1717 

FUNDACIO 
SERVEI 

GIRONI DE 
PEDAGOGIA 

SOCIAL 

Creixem 
comunitàriament 

(municipi Llorer de 
Mar) 

10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 14 12 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 13 8

3 3 2 1 15 15 10 10

3 3 2 1 15 15 14 10
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Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 8 5 5 87 

10 10 8 5 96 

8 8 8 5 91 

10 10 7 5 91 

10 10 8 5 96 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1718 
FUNDACIO 
PRIVADA 

MONTILIVI 

Fem Xarxa! L'acció 
comunitària a la 

comarca del 
Gironès 

10 

2018/1719 

FUNDACIO 
SERVEI 

GIRONI DE 
PEDAGOGIA 

SOCIAL 

Fem Xarxa! L’acció 
comunitària a la 

comarca del 
Gironès 

10 

2018/1720 

FUNDACIO 
SERVEI 

GIRONI DE 
PEDAGOGIA 

SOCIAL 

Apoderant per a la 
inclusió 10 

2018/1724 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

L’Alt Empordà, una 
comarca 

inclusiva,amb salut i 
sostenible 

10 

2018/1725 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Fem Xarxa! L’acció 
comunitària a la 

comarca del 
Gironès 

10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coo
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 9 10

3 3 2 2 15 15 11 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 8 10
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Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 9 6 5 88 

10 10 10 5 96 

10 10 8 5 96 

10 10 8 5 96 

10 9 6 5 87 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1726 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Promovent el 
benestar per a les 

famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 

10 

2018/1727 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Salut i benestar al 
Ripollès 2018 10 

2018/1728 

CONSORCI 
D'ACCIÓ 

SOCIAL DE LA 
GARROTXA 

Programa per a la 
cohesió social a la 

Garrotxa 
10 

2018/1729 

CONSELL 
COMARCAL 

DE L'ALT 
EMPORDÀ 

L'Alt Empordà una 
comarca amb salut i 

sostenible 
10 

2018/1730 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

En crisi, 
transformem la 

realitat 
10 

2018/1731 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Programa de 
cohesió social de la 

Garrotxa 
10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

10 3 2 1 10 15 14 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 11 10

3 3 2 1 15 15 15 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 2 15 15 11 10
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Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 10 6 5 96 

10 10 9 5 97 

10 10 8 5 93 

10 10 8 5 97 

10 10 8 5 96 

10 10 10 5 96 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1734 AJUNTAMENT 
DE GIRONA 

Projecte Àmbar i 
Projecte 

Educadors/es de 
carrer a la ciutat de 

Girona 

10 

2018/1736 
CONSELL 

COMARCAL 
DE LA SELVA 

Millora dels 
condicionants 

socials de la salut 
de les famílies en 

situació de 
vulnerabilitat 

10 

2018/1737 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

L'Alt Empordà, una 
comarca inclusiva, 

amb salut i 
sostenible 

10 

2018/1738 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Programa d'Atenció 
a les persones en 

situació de pobresa. 
Benestar i 

Comunitat a la 
Garrotxa 

10 

 

tin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 6 8

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 14 12 10

3 3 2 2 15 15 11 10

 

36 

  
   

Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

8 8 7 5 83 

10 10 8 5 96 

10 10 8 5 93 

10 10 9 5 95 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1739 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Sistema de resposta 
urgent davant 
l'empobriment 

10 

2018/1740 
AJUNTAMENT 
DE BLANES 

Suport a l'Habitatge, 
l'alimentació i la 
salut emocional 

10 

2018/1741 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Promovent el 
benestar per a les 

famílies vulnerables 
del Pla de l'Estany 

10 

2018/1742 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Millora dels 
condicionants 

socials de la salut 
de les famílies en 

situació de 
vulnerabilitat a la 

comarca de la 
Selva. Suport a 

l'habitatge, 
alimentació i la salut 

emocional a 
l'Ajuntament de 

Blanes 

10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 12 10

10 3 2 1 10 15 12 10

3 3 2 1 15 15 14 10

 

37 

  
   

Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 10 8 5 96 

10 10 7 5 93 

10 10 6 5 94 

10 10 8 5 96 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1743 

CONSELL 
COMARCAL 

DE LA 
CERDANYA 

Programa benestar i 
comunitat – 

Cerdanya 2018 
10 

2018/1748 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

En Crisi, 
Transformem la 

Realitat 
10 

2018/1749 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Salut 10 

2018/1750 
AJUNTAMENT 

DE 
PUIGCERDÀ 

Sistema de resposta 
urgent davant 
l'empobriment 

10 

2018/1751 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Millora dels 
condicionants 

socials de la salut 
de les famílies en 

situació de 
vulnerabilitat 

10 

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 12 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 11 10
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Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 10 8 5 96 

10 10 8 5 94 

10 10 8 5 96 

10 10 8 5 96 

10 10 7 5 92 



Nº 
Expedient 

Organisme Objecte 
Contin
gut (1)

2018/1752 
CARITAS 

DIOCESANAS 
DE GIRONA 

Benestar i 
Comunitat a Lloret 

de Mar 
10 

2018/1735 

CONSELL 
COMARCAL 

DEL BAIX 
EMPORDÀ 

En Crisi, 
Transformem la 

Realitat 
10 

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

2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts.
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts.
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats er a la vida (OMS 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de r
Puntuació màxima 2 punts. 
2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 

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

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

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

 

Contin
gut (1) 

Enfocament (2) 
  

Actius 
(2.1) 

Apoder
ament  
(2.2) 

Habili
tats 

per a 
la 

vida 
(2.3) 

SOC I 
GRR 
(2.4) 

Gara
ntía 

drets 
(2.5) 

Determ
inants 
salut 
(2.6) 

ODS 
(3) 

Coordi
nació 

(4)

3 3 2 1 15 15 14 10

3 3 2 1 15 15 14 10

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

rvencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts. 
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts. 

màxim d’habilitats er a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 punts. 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de resistència bàsics (GRR). 

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

algun dels ODS (es valorarà la operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació màxima 15 punts.
Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts. 

lert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en xarxa. 

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

Qualitat tècnica i coherència global del projecte. Puntuació màxima 5 punts.  

 

39 

  
   

Coordi
nació 

(4) 

Treball 
cooper
atiu i 

en 
xarxa 

(5) 

Partici
pació 

ciutada
na (6) 

Qualit
at 

técni
ca i 

coher
ència 

(7) 
 

TOTAL 

10 10 8 5 96 

10 10 8 5 96 

web de Dipsalut.  

esistència bàsics (GRR). 

 
algun dels ODS (es valorarà la operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació màxima 15 punts. 

lert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu i en xarxa. 

e ser usuaris). Puntuació 



 
ANNEX I 
 
Alt Empordà 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1696 
FUNDACIO PRIVADA 

ESCOLA SANT 
VICENC DE PAUL 

G17088568 

2018/1712 AJUNTAMENT DE 
FIGUERES P1707200J 

2018/1720 
FUNDACIO SERVEI 

GIRONI DE 
PEDAGOGIA SOCIAL 

G17148693 

2018/1724 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1729 
CONSELL 

COMARCAL DE L'ALT 
EMPORDÀ 

P6700008C 

2018/1737 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

   

 

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 Espiadimonis   

 
Menjador Social per a usuaris 

derivats dels Serveis Socials de 
Figueres 

  

 Apoderant per a la inclusió   

 L’Alt Empordà, una comarca 
inclusiva,amb salut i sostenible   

 L'Alt Empordà una comarca 
amb salut i sostenible   

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

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

% 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

9.224,00 8.991,34 97,48% 

156.176,00 40.940,60 26,21% 

23.414,60 22.824,00 97,48% 

58.547,04 56.095,48 95,81% 

65.236,99 63.591,46 97,48% 

36.395,00 33.688,26 92,56% 

TOTAL 226.131,14  



Baix Empordà 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1730 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1748 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

2018/1735 
CONSELL 

COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ 

P6700009A 

   

 
 
  

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 En crisi, transformem la realitat - 
Baix Empordà   

 En crisi, transformem la realitat - 
Baix Empordà   

 En Crisi, Transformem la 
Realitat   
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Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

% 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

37.209,71 36.764,99 98,80% 

80.971,00 73.952,49 91,33% 

82.000,00 81.019,96 98,80% 

TOTAL 191.737,44  



 
 
Cerdanya 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1739 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1743 
CONSELL 

COMARCAL DE LA 
CERDANYA 

P1700016G 

2018/1749 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

2018/1750 AJUNTAMENT DE 
PUIGCERDÀ P1715000D 

   

 
 
  

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment   

 Programa benestar i comunitat – 
Cerdanya 2018   

 Salut - Cerdanya   

 Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment   
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Base 
Subvenciona

ble (€)   

Import 
atorgat (€) 

 % 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

10.191,35 8.691,35 85,28% 

13.037,02 13.037,02 100,00% 

8.691,35 8.691,35 100,00% 

13.037,00 13.037,00 100,00% 

TOTAL 43.456,72  



 
Garrotxa 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1711 AJUNTAMENT 
D'OLOT P1712100E 

2018/1728 
CONSORCI D'ACCIÓ 

SOCIAL DE LA 
GARROTXA 

P6700012E 

2018/1731 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1738 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

   

 
 
  

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 

Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 

a la Garrotxa – Projecte 
Comparteix 2018 

  

 Programa per a la cohesió 
social a la Garrotxa   

 Programa de cohesió social de 
la Garrotxa   

 

Programa d'Atenció a les 
persones en situació de 

pobresa. Benestar i Comunitat a 
la Garrotxa 
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Base 
Subvenciona

ble (€)  

Import 
atorgat (€) 

 % 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

11.000,00 10.999,60 100,00% 

85.833,73 70.421,86 82,04% 

4.500,00 4.499,85 99,9967% 

13.491,00 12.775,53 94,70% 

TOTAL 98.696,84  



 
Gironès 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1710 
CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT 

Q1700548I 

2018/1716 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

2018/1718 FUNDACIO PRIVADA 
MONTILIVI G55121891 

2018/1719 
FUNDACIO SERVEI 

GIRONI DE 
PEDAGOGIA SOCIAL 

G17148693 

2018/1725 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1734 AJUNTAMENT DE 
GIRONA P1708500B 

   

 
 

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 Fem xarxa! L’acció comunitària 
a la comarca del Gironès   

 Fem Xarxa! L’acció comunitària 
a la comarca del Gironès   

 Fem Xarxa! L'acció comunitària 
a la comarca del Gironès   

 Fem Xarxa! L’acció comunitària 
a la comarca del Gironès   

 Fem Xarxa! L’acció comunitària 
a la comarca del Gironès   

 
Projecte Àmbar i Projecte 

Educadors/es de carrer a la 
ciutat de Girona 
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Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

 % 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

59.860,00 59.860,00 100,00% 

21.822,00 20.550,00 94,17% 

20.750,00 15.000,00 72,29% 

12.200,00 12.200,00 100,00% 

18.062,64 13.062,64 72,32% 

185.588,65 134.179,64 72,30% 

TOTAL 254.852,28  



 
Pla de l’Estany 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1713 
CONSELL 

COMARCAL DEL PLA 
DE L'ESTANY 

P6700010I 

2018/1726 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

2018/1741 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

   

 
 
  

 

Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 

l'Estany 
  

 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 

l'Estany 
  

 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 

l'Estany 
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Base 
Subvenciona

ble (€)  

Import 
atorgat (€) 

ATORGAT 
/ BASE 

SUBVEN-
CIONABLE 

18.751,75 18.751,75 100,00% 

24.000,00 23.000,00 95,83% 

8.326,00 7.829,00 94,03% 

TOTAL 49.580,75  



 
 
Ripollès 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1697 
CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 
DEL RIPOLLÈS 

Q1700626C 

2018/1727 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

   

 
  

 

Projecte / Programa 
/ Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 Benestar i Comunitat 
al Ripollès   

 Salut i benestar al 
Ripollès 2018   
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Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

 % 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

38.000,00 38.000,00 100,00% 

34.494,65 30.894,65 89,56% 

TOTAL 68.894,65  



 
Selva 
 

Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1715 AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR P1710200E 

2018/1717 

FUNDACIO SERVEI 
GIRONI DE 

PEDAGOGIA 
SOCIAL 

G17148693 

2018/1736 
CONSELL 

COMARCAL DE LA 
SELVA 

P6700002F 

2018/1740 AJUNTAMENT DE 
BLANES P1702600F 

2018/1742 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA Q2866001G 

 

Projecte / Programa 
/ Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 Espai Jove de Salut   

 

Creixem 
comunitàriament 

(municipi Llorer de 
Mar) 

  

 

Millora dels 
condicionants socials 

de la salut de les 
famílies en situació 

de vulnerabilitat 

  

 
Suport a l'Habitatge, 
l'alimentació i la salut 

emocional 
  

 

Millora dels 
condicionants socials 

de la salut de les 
famílies en situació 
de vulnerabilitat a la 
comarca de la Selva. 
Suport a l'habitatge, 
alimentació i la salut 

emocional a 
l'Ajuntament de 

Blanes 
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Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

% 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

39.499,92 17.600,00 44,56% 

22.332,50 22.332,50 100,00% 

68.385,37 68.385,37 100,00% 

56.138,46 46.482,05 82,80% 

41.980,26 41.980,26 100,00% 



Núm. 
Expedient 

general 
Absis 

ENS CIF 

2018/1751 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

2018/1752 
CARITAS 

DIOCESANAS DE 
GIRONA 

R1700016G 

   

 
 
 
 
 
  

 

Projecte / Programa 
/ Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Imports no 
subvencio

nables 
Subvenciona

 

Millora dels 
condicionants socials 

de la salut de les 
famílies en situació 
de vulnerabilitat - La 

Selva 

  

 Benestar i Comunitat 
a Lloret de Mar   
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Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

% 
ATORGAT 

/ BASE 
SUBVEN-

CIONABLE 

35.542,00 33.762,00 94,99% 

14.272,00 13.798,00 96,68% 

TOTAL 244.340,18  



 
ANNEX II 
 

Núm. 
Expedient 

Entitat CIF

2018/1642 
Associació Teatral i Social 

el Trampolí 
G17654989

 
 
 
 
  

 

CIF Objecte Motiu desestimació

G17654989 
DID Sensibilització, inclusió i 

participació 

Es tracta d’una ONL Local el projecte de la 
qual no està integrat en el del seu ajuntament. 

Convocatòria, Punt 3.
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Motiu desestimació 

Es tracta d’una ONL Local el projecte de la 
qual no està integrat en el del seu ajuntament. 

Convocatòria, Punt 3. 



 
 
 
ANNEX III 
 

Núm. Expedient Entitat 

2018/1708 Ajuntament de Castelló d’Empúries

2018/1714 Fundació Privada Drissa 

 

 

CIF 
Desestiment, data i número de Re

d’Entrada

Ajuntament de Castelló d’Empúries P1705200B 29 de maig de 2018 (RE 18/3539)

G17588047 30 de maig de 2018 (RE 18/3571)
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Desestiment, data i número de Registre 
d’Entrada 

29 de maig de 2018 (RE 18/3539) 

30 de maig de 2018 (RE 18/3571) 



 

8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatò
 

9. Precs i preguntes 
 
 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual 
 
El president p.d.  
Josep M. Corominas i Barnadas

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatò

 

t aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta. 

El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas Jordi Batllori i Nouvilas
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Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Batllori i Nouvilas 


