
 
 
 
 
 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/2372/A011201 
 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector en f uncions de Dipsalut de l’11 de 
juny de 2019 
 
Núm. sessió:  2019/06 
Caràcter:  Ordinària 
Data: 11 de juny de 2019 
Horari:  De les 11:15 hores a les 11:25 hores 
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 
• President p.d.: 

Josep Maria Corominas i Barnadas 
 

• Vocals : 
Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Pere Maluquer i Ferrer 
Albert Piñeira i Brosel 
Gisela Saladich i Parés 
Lluc Salellas i Vilar 
Carles Salgas i Padrosa 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora:  
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera:  
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut. 
 
Han excusat la seva absència els senyors Josep Fermí Santamaria i Molero, 
vicepresident primer, Lluís Sais i Puigdemont, vicepresident segon, i Albert Gómez i 
Casas, vocal. 



 
 
 
 
 

Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/05, del dia 
14 de maig de 2019, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Expedient 2019/203/X020201 – Proposta de resoluc ió de la convocatòria 2019 de 
subvencions adreçada a Ajuntaments de la demarcació  de Girona per a finançar 
despeses derivades del funcionament ordinari dels c onsultoris locals 
 

4. Expedient 2019/630/X020201 – Proposta de resoluc ió de la convocatòria 2019 de 
subvencions per a finançar despeses de realització de congressos, simposis, 
jornades  i actes en l’àmbit de la salut i social a  la demarcació de Girona 
 

5. Expedient 2019/746/X020201 – Proposta de resoluc ió de la convocatòria 2019 de 
suport econòmic a col·legis professionals de la sal ut, el Benestar i/o l'Acció 
Social de la demarcació de Girona per a la realitza ció d'activitats de formació 
als seus col•legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva 
concepció de la salut i l'acció social 
 

6. Expedient 2018/2341/X020201 – Proposta de resolu ció de la convocatòria 2019 
de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona  

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

 
8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/05, del dia 
14 de maig de 2019, ordinària  
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/05, 
ordinària, del dia 14 de maig de 2019, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 
 

2. Informacions de Govern 
 
El president informa els assistents que s’estan portant a terme els diferents processos 
selectius, d’acord amb els criteris que es van establir en el seu moment, destinats a 
l’estabilització de l’ocupació temporal en el sector públic. 
 
D’altra banda, informa que la setmana anterior es va fer una roda de premsa per a 
presentar la memòria de final de mandat de l’Organisme, amb les dades que ja 
s’havien facilitat als membres del Consell Rector en el seu moment, un cop finalitzat 
el termini electoral, atès que no era el moment adequat per a fer-ho. 
 



 
 
 
 
 

Finalment, el president informa que, atès el relleu previst dels diferents càrrecs 
electes a la Diputació i, per tant, als organismes que en depen, es preveu convocar 
una darrera Comissió Qualificadora i una sessió final del Consell Rector durant el mes 
de juny o bé a principis de juliol –depenent de la data prevista per a la constitució del 
nou Ple de la Diputació–, per donar curs a les línies de subvencions que encara hi 
hagi pendents. 
 

3. Expedient 2019/203/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria 2019 de su bvencions adreçada a 
Ajuntaments de la demarcació de Girona per a finanç ar despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals 
 
La gerent pren la paraula per a informar els assistents que no s’ha portat a terme 
Comissió Qualificadora relativa a aquesta línea de subvencions atès que, segons les 
bases reguladores, és de concurrència però no és competitiva, amb uns criteris de 
repartiment objectius, de caire poblacional. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases: Bases especifiques reguladores de subvencions 

adreçades a les administracions locals i entitats 
sense ànim de lucre per al finançament de les 
despeses derivades del funcionament ordinari 
dels consultoris locals, equipaments municipals 
son es dugui a terme formació per a persones 
adultes i centres docents d’educació especial 
ubicats a la demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, número  Número 31, de 13 de febrer de 2019 
Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions adreçada a 

ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament 
ordinari dels consultoris locals, publicada al BOP 
de Girona número 72, d’11 d’abril de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  
Consignació pressupostària: 200.000,00€ 
Aplicació pressupostària: 4/3110/46203 Consultoris locals per a 

ajuntaments 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de gener de 2018 al dia 31 de desembre 
de 2018. 

Data obertura període sol·licituds 12 d’abril de 2019 
Termini de presentació de sol·licituds Del 12 d’abril de 2019 fins el 7 de maig de 2019. 

 
Antecedents 
 



 
 
 
 
 

El 27 de maig de 2019, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les persones, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria 
que consta al quadre anterior on esmenta:    
 
“Que s’han presentat 109 sol·licituds, 107 de les quals s’accepten i dues (Ajuntaments 
de Sant Martí de Llémena i Bolvir) desisteixen.  
 
Que en l’Annex I es fan constar tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que 
han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma. Tots ells han fet la declaració 
responsable que compleixen les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I 
s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de 
determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a 
dir un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb 
un topall de 2.600,00 €, tenint en compte també la base subvencionable, el 
percentatge màxim subvencionable en funció de la població del municipi i l’import 
sol·licitat en cada cas. 
 
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas. Per tant, ha calgut 
fer un prorrateig per ajustar el global de subvencions que es proposa atorgar als 
200.000,00 € destinats a la convocatòria. 
 
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 200.000,00 € i per tant s’exhaureix 
la dotació de la convocatòria en aquest procediment.” 
 
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 
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 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, el Consell Rector, òrgan competent per a la resolució del 
procediment, d’acord amb l’article 34 dels Estatuts de Dipsalut, que estableix que 
finalitzat el mandat els òrgans de govern unipersonals i els òrgans col·legiats 
continuen amb les seves funcions per a l’administració ordinària de l’Organisme fins a 
la renovació dels seus membres, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, per un total de dos-cents mil euros (200.000,00€), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària  4/3110/46203 Programa Consultoris Locals per a 
ajuntaments del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 30 de juliol de 2019. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 



 
 
 
 
 

Annex I         

Num 
Expedient  Ajuntament CIF Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionabl

e Corregida 

% màxim 
segons 

població 
Atorgat final (1) 

% atorgat / 
base 

subvencion
able 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1604 Albanyà P1700300E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.937,22 € 100% 2.085,72 € 52,97%   

2019/1598 Albons P1700400C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.544,43 € 100% 2.085,72 € 45,90%   

2019/1818 Alp P1700600H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.455,41 € 90% 2.085,72 € 60,36%   

2019/1599 
Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.900,00 € 90% 2.085,72 € 71,92%   

2019/1858 Bellcaire d'Empordà P1702100G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.800,00 € 100% 1.604,40 € 27,66%   

2019/1629 Bescanó P1702300C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
22.414,46 € 90% 2.085,72 € 9,31%   



 
 
 
 
 

2019/1925 Biure P1724900D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.067,83 € 100% 1.603,60 € 39,42%   

2019/1855 Borrassà P1702900J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1791 Cabanes P1703300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.385,08 € 100% 2.085,72 € 61,62%   

2019/1975 Campllong P1704200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.583,48 € 100% 1.270,27 € 80,22%   

2019/1722 Canet d'Adri P1704400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.350,00 € 100% 2.085,72 € 62,26%   

2019/1913 Cantallops P1704500F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.591,04 € 100% 2.005,50 € 77,40%   

2019/1603 Capmany P1704600D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.880,00 € 100% 2.085,72 € 72,42%   

2019/1730 Cellera de Ter, la P1720100E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.377,20 € 90% 1.716,29 € 72,20%   



 
 
 
 
 

2019/1911 Cervià de Ter P1705500E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.617,34 € 100% 2.085,72 € 57,66%   

2019/1636 Cistella P1705600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.845,06 € 80,22%   

2019/1863 Colera P1705900G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.938,65 € 100% 1.528,41 € 30,95% 

Reparació avaria 
elèctrica: 520,35 € 

2019/1727 Colomers P1706000E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.005,64 € 100% 2.085,72 € 69,39%   

2019/1783 Cornellà del Terri P1706100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
10.270,81 € 90% 2.085,72 € 20,31% Cànon aigua: 82,38 € 

2019/1917 Crespià P1706300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.132,82 € 100% 1.604,40 € 38,82%   

2019/1782 
Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.592,60 € 100% 2.085,72 € 37,29%   

2019/1723 Darnius P1706500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.888,28 € 100% 2.085,72 € 42,67%   



 
 
 
 
 

2019/1835 Espinelves P1706900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.150,00 € 100% 1.283,52 € 59,70%   

2019/1743 Espolla P1707000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.634,96 € 100% 2.085,72 € 79,16%   

2019/1550 Far d'Empordà P1700500J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.151,04 € 100% 2.085,72 € 29,17%   

2019/1921 Foixà P1707400F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.602,28 € 100% 2.085,72 € 80,15%   

2019/1862 
Fontanals de 
Cerdanya 

P1703600E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.892,93 € 100% 1.636,32 € 56,56%   

2019/1825 Fontcoberta P1707600A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.218,00 € 100% 802,30 € 24,93% 

Material divers: 182,00 
€ 

2019/1794 Fortià P1707900E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.330,08 € 100% 2.085,72 € 62,63%   

2019/1834 Garrigàs P1708100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.952,24 € 100% 2.085,72 € 42,12%   



 
 
 
 
 

2019/1813 Gombrèn P1708600J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
6.544,16 € 100% 2.085,72 € 31,87%   

2019/1900 Jafre P1709100J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.932,09 € 100% 1.549,93 € 80,22%   

2019/1634 Juià P1709400D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.604,40 € 69,76%   

2019/1720 Lladó P1709500A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.239,68 € 100% 2.085,72 € 49,20%   

2019/1749 Llambilles P1709700G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.640,00 € 100% 2.085,72 € 44,95%   

2019/1549 Llanars P1709800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.051,17 € 100% 2.085,72 € 68,36%   

2019/1725 Llívia P1710100G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.457,79 € 100% 2.085,72 € 46,79% 

Lloguer: 7.260,00€; Ibi 
i escombraries: 388,58 

€ 

2019/1840 
Maçanet de 
Cabrenys 

P1710800B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 100% 2.085,72 € 80,22%   



 
 
 
 
 

2019/1854 Madremanya P1710400A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.519,43 € 100% 2.021,09 € 80,22%   

2019/1748 Maià de Montcal P1711000H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.042,52 € 100% 2.085,72 € 68,55%   

2019/1852 Masarac P1710600F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.771,88 € 100% 1.421,41 € 80,22%   

2019/1895 Massanes P1710700D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.400,00 € 100% 2.085,72 € 61,34%   

2019/1824 Mieres P1711200D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.032,74 € 100% 2.085,72 € 68,77%   

2019/1903 Mollet de Peralada P1711300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.100,00 € 100% 882,52 € 80,23%   

2019/1596 Molló P1711400J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.007,35 € 100% 2.085,72 € 69,35%   

2019/1930 Mont-ras P1711700C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.574,11 € 90% 1.877,15 € 52,52%   



 
 
 
 
 

2019/1731 Navata P1711800A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.772,91 € 100% 2.085,72 € 75,22%   

2019/1851 Ogassa P1711900I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.932,87 € 100% 2.085,72 € 71,12%   

2019/1864 
Palau de Santa 
Eulàlia 

P1712600D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.923,47 € 100% 1.543,01 € 80,22%   

2019/1894 Palau Saverdera P1712700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
17.224,83 € 100% 2.085,72 € 12,11% 

  

2019/1785 Palau-sator P1712900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.721,18 € 100% 2.085,72 € 76,65%   

2019/1899 Pals P1713200B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.060,70 € 90% 1.877,15 € 61,33% 

Despeses reparacions: 
242,77 € 

2019/1781 Pardines P1713300J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.010,00 € 100% 1.612,43 € 80,22%   

2019/1554 Pau P1713600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
8.488,97 € 100% 2.085,72 € 24,57%   



 
 
 
 
 

2018/1768 Pedret i Marzà P1713700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.965,83 € 100% 2.085,72 € 52,59%   

2019/1762 Planoles P1714300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.844,90 € 100% 1.479,98 € 80,22%   

2019/1638 Pont de Molins P1714400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.834,00 € 100% 2.085,72 € 73,60%   

2019/1923 Pontós P1714500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.500,00 € 100% 2.005,50 € 80,22%   

2019/1897 Port de la Selva, el P1714900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.121,71 € 100% 2.085,72 € 50,60%   

2019/1901 Portbou P1714700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.924,94 € 100% 2.085,72 € 71,31%   

2019/1827 Queralbs P1704700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.115,00 € 100% 1.696,66 € 80,22%   

2019/1784 Rabós d'Empordà P1715200J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.055,40 € 100% 2.085,72 € 51,43%   



 
 
 
 
 

2019/2619 Regencós P1715300H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.552,63 € 100% 2.047,72 € 80,22%   

2019/1592 Riells i Viabrea P1715500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 90% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1928 Riumors P1716000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.367,17 € 100% 1.604,40 € 67,78%   

2019/1815 Rupià P1716200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
961,95 € 100% 771,78 € 80,23%   

2019/1890 
Sant Aniol de 
Finestres 

P1719500I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.650,50 € 100% 2.085,72 € 78,71%   

2019/1838 
Sant Climent 
Sescebes 

P1716700H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.000,97 € 100% 2.085,72 € 41,71%   

2019/1734 
Sant Feliu de 
Pallerols 

P1717100J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.240,29 € 100% 2.085,72 € 28,81% Fusteria 57,84 € 

2019/1750 
Sant Jaume de 
Llierca 

P1717500A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.604,40 € 53,48%   



 
 
 
 
 

2019/1605 Sant Joan de Mollet P1717800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.701,05 € 100% 2.085,72 € 77,22%   

2019/1896 Sant Julià de Ramis P1717900C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.213,58 € 90% 2.085,72 € 64,90%   

2019/1745 
Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

P1725100J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.398,97 € 100% 2.085,72 € 61,36%   

2019/1747 
Sant Llorenç de la 
Muga 

P1718000A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.518,45 € 100% 1.604,40 € 63,71%   

2019/1726 Sant Martí Vell P1718200G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.025,23 € 100% 1.624,64 € 80,22%   

2019/1867 
Sant Miquel de 
Fluvià 

P1718400C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1865 
Sant Pau de 
Segúries 

P1718600H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.880,00 € 100% 2.085,72 € 42,74% 

Manteniment 
informàtic i d'edificis; 

650,00 € 

2019/1606 
Santa Llogaia 
d'Àlguema 

P1719400B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.221,56 € 100% 1.693,03 € 76,21%   



 
 
 
 
 

2019/1892 Santa Pau P1719600G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 90% 1.604,40 € 61,71%   

2019/1898 
Saus-Camallera i 
Llampàies 

P1719900A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.000,00 € 100% 1.443,96 € 72,20%   

2019/1793 Serinyà P1720200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.905,39 € 100% 1.188,60 € 20,13%   

2019/1639 Serra de Daró P1720300A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.307,16 € 100% 1.850,81 € 80,22%   

2019/1594 Setcases P1720400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.780,00 € 100% 1.427,92 € 80,22%   

2019/1796 Siurana d'Empordà P1705700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.213,60 € 100% 2.085,72 € 40,01%   

2019/1893 Tallada, la P1720700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.255,00 € 100% 1.604,40 € 71,15% 

Manteniment avaries 
calefacció i aire 

condicionat: 580,00€ 

2019/1910 Terrades P1720900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.085,24 € 100% 1.672,78 € 80,22%   



 
 
 
 
 

2019/1914 Torrent P1721000F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.179,00 € 100% 2.085,72 € 65,61%   

2019/1593 Torroella de Fluvià P1721100D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 100% 2.085,72 € 80,22%   

2019/1733 Tortellà P1721300J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.257,40 € 100% 2.085,72 € 48,99%   

2019/1746 Toses P1721400H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.165,42 € 100% 1.604,40 € 50,69%   

2019/1633 Ullastret P1721800I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.531,32 € 100% 2.030,63 € 80,22%   

2019/1602 Vajol, la P1701500I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.094,50 € 100% 1.680,21 € 80,22%   

1019/1597 Vall de Bianya, la P1722100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.700,00 € 100% 2.085,72 € 77,25% Premsa: 200,00 € 

2019/1826 Vall d'en Bas, la P1701700E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.492,26 € 90% 2.085,72 € 37,98%   



 
 
 
 
 

2019/1732 Vall-llobrega P1722300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.034,10 € 100% 1.631,76 € 80,22%   

2019/1744 Ventalló P1722400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.725,81 € 100% 2.085,72 € 44,13%   

2019/1795 Vidrà P1722600B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.012,78 € 100% 1.614,66 € 80,22%   

2019/1792 Vidreres P1722700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.695,15 € 80% 2.085,72 € 56,44%   

2019/1860 Vilabertran P1722800H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.217,05 € 100% 1.604,40 € 72,37%   

2019/1902 Viladamat P1723100B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.994,69 € 100% 2.085,72 € 52,21%   

2019/1724 Viladasens P1723000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.579,72 € 100% 2.085,72 € 58,26%   

2019/1741 Vilafant P1723500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.586,16 € 80% 2.085,72 € 58,16%   



 
 
 
 
 

2019/1905 Vilamacolum P1724000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.834,21 € 100% 1.604,40 € 56,61%   

2019/1729 Vilamalla P1724100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.234,53 € 100% 2.085,72 € 49,26%   

2019/1918 Vilamaniscle P1724200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.866,09 € 100% 2.085,72 € 72,77%   

2019/1904 Vilanant P1724300G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.395,31 € 100% 1.729,37 € 72,20%   

2019/1763 Vila-sacra P1724500B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.317,18 € 100% 1.056,71 € 80,23%   

     TOTAL 200.000,00 €   

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses 
excloses (si n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 
2.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas. 
 
 



 
 
 
 
 

 

4. Expedient 2019/630/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria 2019 de su bvencions per a finançar 
despeses de realització de congressos, simposis, jo rnades  i actes en l’àmbit de 
la salut i social a la demarcació de Girona 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases: Bases específiques reguladores per a la 

realització de congressos, simposis, jornades 
i actes en l’àmbit de la salutt i social de la 
demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 38, del 22/02/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria subvencions per finançar 
despeses per a la realització de congressos, 
simposis, jornades i actes en l’àmbit salut i 
social a la demarcació de Girona. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  
Consignació pressupostària: 25.000,00 € 
Aplicació pressupostària: 1/3110/45391 A organismes públics 

dependents de les CCAA 
 
1/3110/48908 Altres ajuts a ONL 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de setembre de 2018 al 31 d’agost 
de 2019  

Data obertura període sol·licituds Del 23 de febrer de 2019 fins al 21 de març 
de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds El 21 de març de 2019 

 
Antecedents 
 
El 8 de maig de 2019 la gerent de Dipsalut, emet un informe sobre les sol·licituds 
presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta que:  
 
“Que s’han presentat 16 sol·licituds. Del total de les sol·licituds, 15 compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria d’acord amb l’Annex I, i 1 queda exclosa pels 
motius que s’hi indiquen en l’Annex II d’aquest informe.  
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 15 entitats incloses en l’esmentat Annex I declaren 
que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 



 
 
 
 
 

 

L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en els punts 7 de la convocatòria.  
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1. Una vegada 
aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable 
corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I. 
 
Que una vegada acordats els imports finals, s’han de redistribuir els imports de les 
aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la convocatòria, d’acord 
amb el punt segon de la convocatòria. Per tant, la distribució de crèdit previst queda de 
la següent manera:  
 

 Aplicació 
pressupostària  Crèdits Crèdits a 

disposar Diferència 

A organismes públics 
dependents de les 
CCAA 

1/3110/45391 15.000,00 € 1.600,15 € - 13.399,85 € 

Altres ajuts a ONL 1/3110/48908 10.000,00 € 23.399,85 € +13.399,85 € 

 
TOTAL  25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

 
Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud que ha estat exclosa, amb indicació del motiu  la 
desestimació.” 
 
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 
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. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



 
 
 
 
 

 

 
D’acord amb el punt 9 de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció la 
Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de maig de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe de la gerent esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
El dia 28 de maig de 2019, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 
 
D’acord amb el punt sizè de la convocatòria d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan 
competent per a la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència  de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent per a la resolució del procediment, atès que l’article 34 dels 
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 
l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, aprova, 
per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, les subvencions pels 
conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de vint-i-quatre mil cinc-cents noranta-nou 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (24.599,85 €) a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de Dipsalut de 2019, que es detallen a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits a disposar  

A organismes públics dependents 
de les CCAA 1/3110/45391  1.200,00 € 

Altres ajuts a ONL 1/3110/48908  23.399,85 € 

Total        24.599,85 € 
 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 14 de les reguladores de la subvenció. 



 
 
 
 
 

 

 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 17 d’octubre de 2019.  
 
Cinquè. 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. 
 



 
 
 
 
 

 

Annex I 

Núm. 
Expedient NIF Entitat Nom projecte 

Base 
subvencionable 

corregida 

Puntuaci
ó 

Atorgat 
final 

% atorgat 
s/ Base 
subv. 

Conceptes no 
subvencionables 

2019_1039_
X020202 

G55195929 
Hospital d'Olot i 
Comarcal de la 

Garrotxa 

I Jornada de Salut Mediambiental 
Pediàtrica 

3.870,95 € 23 2.500,00 € 64,58% 
 Esmorzars: 340,00 € i 
dinars càtering:1200,00 € 

2019_1040_
X020202 

G17588047 Fundació Privada 
Drissa 

Setamana commemorativa del Dia 
Mundial de la salut 

 
29.456,64 € 

22 1.500,00 € 5,09%   

2019_1083_
X020202 

G17569443 
Fundació Roses 
Contra El Càncer 
Fundació Privada 

III Jornada de salut al carrer 899,85 € 19 899,85 € 100,00%   

2019_1086_
X020202 

G17752288 
Fundació tutelar de les 
comarques gironines 

Projecte sobre difusió drets humans i 
eines de suport per persones amb 

discapacitat 
7.839,37 € 23 2.500,00 € 31,89%   

2019_1087_
X020202 

G17582123 
Fundació Vilagran 

Maristany 
Jornada envelliment de les persones 

amb discapacitat intel·lectual 

 

7.000,00 € 

 

18 1.000,00 € 14,29%   

2019_1109_
X020202 

Q6750002E Universitat de Girona Jornada Girobòtica 3.295,60 € 19 1.200,00 € 36,41% 

Samarretes: 2.165,20 €, 
medalles: 1.272,20 €, 

esmorzar alumnes:550,00 
€  

2019_1150_
X020202 

G17042136 
Cofradia de Pescadors 

de l'Escala 
V Jornades de l'Aula a la Taula 2.600,00 € 19 1.500,00 € 57,69%   

2019_1151_
X020202 

G17046285 
Associació Gironina de 

Sords 
Festival tots tenim talent 5.704,21 € 20 1.500,00 € 26,30% 

 Dietes viatges:306,35€ 
dietes catering 

gala:60,00€, premis: 
750,00 € 

2019_1153_
X020202 

G17695651 
Fundació Privada 
Campus Arnau 

d'Escala 

Jornada sobre la prevenció dels 
maltractaments a les persones grans 

2.600,00 € 19 1.500,00 € 57,69%   



 
 
 
 
 

 

2019_1155_
X020202 

G17808098 
Fundació Privada 
Oncolliga Girona 

Jornada dia Mundial sense tabac 1.800,00 € 22 1.500,00 € 83,33%   

2019_1156_
X020202 G55306096 

Associació 
Multicapacitat 

2 a Edició de la Jornada Posa't al 
meu lloc 17.831,23 € 20 1.500,00 € 8,41% 

Entrepans pels voluntaris: 
87,60 € 

2019_1157_
X020202 

G64869290 
Fundació Privada 
Pasqual Maragall 

Conferència sobre Alzheimer 7.500,00 € 23 2.500,00 € 33,33%   

2019_1159_
X020202 

G17432592 
Fundació Institut 

Investigació Biomèdica 
de Girona 

La 1a Jornada de Recerca 
Biomèdica a Girona 

2.680,00 € 22 1.500,00 € 55,97% Càtering: 1600,00 € 

2019_1163_
X020202 

G59106823 
Federació Catalana de 

Voluntariat Social 
VI Jornada de Voluntariat i Salut 2.500,00 € 18 1.000,00 € 40,00%   

2019_1164_
X020202 G17543083 

Fundació Fira de 
Girona 

Expo Jove 2019. Saló de formació, 
ocupació i Emprenedoria 8.000,00 € 23 2.500,00 € 31,25%   

 
 

Annex II - Desestimades 

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte Import sol·licitat Motius desestimació 

2019_1187_X020202 
Associació del sord de Ripoll i 

comarca 
G17072075 

Jornades d'accessibilitat al 
Ripollès 

1.500,00 € 
Desistiment i per incompliment del punt 

1 de la convocatòria (l'activitat no es 
realitza dins el període subvencionable 

 
 



 
 
 
 
 

 

5. Expedient 2019/746/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria 2019 de su port econòmic a col·legis 
professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de 
Girona per a la realització d'activitats de formaci ó als seus col·legiats que 
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva co ncepció de la salut i l'acció 
social 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases: Bases específiques reguladores i 

convocatòria del programa de suport 
econòmic a col·legis professionals de la 
salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la 
demarcació de Girona per a la realització 
d'activitats de formació als seus col·legiats 
que incorporin la perspectiva de Dipsalut en 
la seva concepció de la salut i l'acció social  

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 81, del 26/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria del programa de suport 
econòmic a col·legis professionals de la 
salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la 
demarcació de Girona per a la realització 
d'activitats de formació als seus col·legis que 
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la 
seva concepció de la salut i l'acció social  

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  
Consignació pressupostària: 60.000,00€ 
Aplicació pressupostària:  4/3110/48912 Ajuts a  col.legis professionals 

 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de novembre de 2018 fins el 31 
d’octubre de 2019. 

Data obertura període sol·licituds  
Termini de presentació de 
sol·licituds 7 de maig de 2019 

 
Antecedents 
 
El 29 de maig de 2019 la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria 
que consta al quadre anterior on esmenta que:  
 
“Que s’han presentat 6 sol·licituds. Totes compleixen els requisits de les bases i la 
convocatòria d’acord amb l’Annex I . 
 
Que els col·legis professionals inclosos en l’Annex I són tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 



 
 
 
 
 

 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets, tal i 
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es 
marca en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb el límit 
fixat en els punt 7 de la convocatòria, és a dir, el 100% de la base subvencionable amb 
un màxim de 10.000,00 €.  
 
Que una vegada determinats els imports segons el punt 7 de la convocatòria, no cal 
fer cap prorrateig atès que el global que es concedeix és inferior al crèdit disponible 
per a la convocatòria.” 
 
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 
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. 
 
Tots els col·legis que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
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, el Consell Rector, òrgan competent per a la resolució del 
procediment, d’acord amb l’article 34 dels Estatuts de Dipsalut, que estableix que 
finalitzat el mandat els òrgans de govern unipersonals i els òrgans col·legiats 
continuen amb les seves funcions per a l’administració ordinària de l’organisme fins a 
la renovació dels seus membres, aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 



 
 
 
 
 

 

Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o 
l'Acció Social de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació 
als seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de 
la salut i l'acció social , les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, per un total de cinquanta-dos mil cinc-cents setanta 
euros (52.570,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48912, Ajuts a 
col·legis professionals del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en 
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim el dia 1 d’octubre de 2019.   
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Annex I         

Num. 
Expedient 

Entitat NIF Projecte 
Base 

subvenciona-
ble corregida 

Subvenció 
que es 

concedeix 

% atorgat / 
base 

subvencion
able 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1875 
Col·legi de Dietistes-

Nutricionistes de 
Catalunya 

Q0801960F 
Curs tractament obesitat 

infantil 
2.570,00 € 2.570,00 € 100,00%  

2019/1848 
Col·legi Oficial de 

Psicologia de Catalunya 
Q5855028F 

Professionals per la 
promoció de la salut 

10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2019/1790 
Col·legi Oficial 

d'Infermeres i Infermers 
de Girona 

Q1766003F 
Sol·licitud suport 

econòmic Coigi 2018-19 
10.165,00 € 10.000,00 € 98,38 %  

2019/1843 
Col·legi de Veterinaris 

Girona 
Q1771001C 

Accions de formació 
dels professionals 

veterinaris 
15.000,00 € 10.000,00 € 66,67%  

2019/1837 
Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de Girona 
Q1766002H 

Professionals per la 
promoció de la salut 

10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2019/1822 
Col·legi de Metges de 

Girona 
Q1766001J 

Professionals per la 
promoció de la salut 

10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

    TOTAL ..... 52.570,00 €   

 



 
 
 
 
 

 

6. Expedient 2018/2341/X020201 
Proposta de resolució de la convocatòria 2019 de su bvencions per al 
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de 
la demarcació de Girona 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
Nom bases: Bases per al finançament de la seguretat, 

vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona (pt08) 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

BOP de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 
2019 

Nom convocatòria: Convocatòria per al finançament de la 
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme 
a les platges a la demarcació de Girona, 
publicada al BOP de Girona núm.57, de 21 
de març de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  
Consignació pressupostària: 600.000,00 € 

 
Aplicació pressupostària: 5/3110/46201/Programa de salvament i 

socorrisme 
 

Període subvencionable Del 16 d’octubre de 2018 fins al dia 15 
octubre de  2019 

Data obertura període sol·licituds El 22 de març de 2019 
 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 22 de març de 2019 fins el 23 d’abril de 
2019 
 

 
Antecedents 
 
El 9 de maig de 2019, el cap de l’Àrea de Salut Ambiental emet un informe sobre les 
sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 
“Que s’han presentat un total de 20 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre 
l’objecte del punt 1 de les bases específiques reguladores de la subvenció. 

Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments declaren que no incorren en cap 
dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de 
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona.” 
 
A més en l’esmentat informe exposa que: 
 



 
 
 
 
 

 

“Primer: Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de 
valoració del punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta. 
Una vegada aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base 
subvencionable corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe. 
 
Segon: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les 
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I i les sol·licituds  desestimades que 
es presenten a l’Annex II. 
 
Tercer: La despesa, per un total de sis-cents mil euros (600.000,00 €) serà amb càrrec 
a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany: 
 
     5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme.” 
 
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 
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 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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de maig de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds. 

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

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent per a la resolució del procediment, d’acord amb l’article 34 
dels Estatuts de Dipsalut, que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 



 
 
 
 
 

 

l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, aprova, 
per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2019, les subvencions 
pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa per un total de sis-cents mil euros ( 600.000,00 €) amb  
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a 
continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa suport econòmic seguretat, 
salvament i socorrisme 

5/3110/46201 600.000,00 € 

 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en compliment de l’art. 27 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació 
del punt 12 de les reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 17 d’octubre de 2019.  
 
Cinquè. 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. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Annex I 

Núm. 
expedient Ajuntament CIF Objecte Base 

subvencionable Coeficient de valoració Import final % Base 
subvencionable 

     

Resultat del coeficient 
tècnic a partir dels 

criteris valorats   

2019/1419/
X020202 

Begur  P1701400B 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

76.064,62  € 0,92 17.547,02 € 23,07% 

2019/1640/
X020202 

Blanes P1702600F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

202.520,59  € 0,96 48.749,85 € 24,07% 

2019/1529/
X020202 

Cadaqués  P1703500G 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

25.000,00  € 0,50 4.000,00€ 16,00% 

2019/1478/
X020202 

Calonge P1703800A 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

268.900,00  € 0,96 45.635,65€ 16,97% 

2019/1444/
X020202 

Castelló 
d'Empúries P1705200B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

153.745,00  € 0,89 10.029,81€ 6,52% 

2019/1620/
X020202 

Castell - Platja 
d'Aro  P1705300J 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

276.821,81  € 0,96 66.635,31€ 24,07% 

2019/1654/
X020202 

Colera  P1705900G Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament  18.137,90  € 0,22 1.995,17€ 11,00% 



 
 
 
 
 

 

 
 

2019/1591/
X020202 

L'Escala  P1706800H 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

177.007,34  € 0,90 30.089,44€ 17,00% 

2019/1420/
X020202 

Llança  P1709900C 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

52.762,83  € 0,88 11.642,43€ 22,07% 

2019/1577/
X020202 

Lloret de Mar  P1710200E 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

370.000,00 € 0,96 89.064,75€ 24,07% 

2019/1576/
X020202 

Palafrugell  P1712400I 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

141.861,88   € 0,96 20.059,63€ 14,14% 

2019/1667/
X020202 

Palamós  P1712500F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

144.921,00 € 0,92 33.431,20 € 23,07% 

2019/1277/
X020202 

Pals   P1713200B 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

54.522,86  € 0,96 13.124,50€ 24,07% 

2019/1551/
X020202 

Port de la selva P1714900F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

35.725,30   € 0,92 8.241,32€ 23,07% 

2019/1278/
X020202 

Roses  P1716100A Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament  311.279,02   € 0,89 69.466,07€ 22,32% 



 
 
 
 
 

 

2019/1575/
X020202 

Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

140.708,06  € 0,96 33.870,62€ 24,07% 

2019/1623/
X020202 

Sant Pere 
Pescador  P1718700F 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

135.000,00  € 0,73 22.316,34€ 16,53% 

2019/1691/
X020202 

Tossa de Mar P1721500E 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

142.798,40   € 0,93 33.299,61€ 23,32% 

2019/1511/
X020202 

Torroella de 
Montgrí P1721200B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 
i socorrisme de platges 

169.500,00   0,96 40.801,28 24,07% 

      
600.000,00 € 

 

 
Annex II  

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2019/1421/X020202 Banyoles  P1701600G 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme de platges 

17.600,00 € Incompliment del punt 1. Objecte de les 
bases reguladores de la subvenció. 

 

 



 
 
 
 
 

 

7. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la  tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 

8. Precs i preguntes 
 
No hi ha més intervencions. 

 
 
El president recorda els assistents que es convocarà a una nova reunió del Consell 
Rector en les properes setmanes i aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas   Jordi Batllori i No uvilas 
 


