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Secretaria
Exp. 2021/1825/A011201

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 6 de juliol de 2021
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Modalitat:

2021/07
Ordinària
6 de juliol de 2021
De les 13:00 a les 13:22 hores
Videoconferència

Hi assisteixen:
•

Presidenta p.d.:
Maria Puig i Ferrer

•

Vicepresident primer:
Albert Piñeira i Brosel

•

Vicepresidenta segona:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

•

Vocals:
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell
Jaume Dulsat i Rodríguez
Laia Pèlach i Saget
Josep Maria Piferrer i Puig
Maria Àngels Planas i Crous
Josep Sala i Leal
Gisela Saladich i Parés

•

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, cap
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització.
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Ordre del dia
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/06,
del dia 8 de juny, ordinària

2.

Informacions de Govern

3.

Expedient 2021/855/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les piscines
d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l'any 2021

4.

Expedient 2021/1188/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar
despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals
(SAC), per als anys 2021-2022

5.

Expedient 2020/2488/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social
(ASIA, ASIO), per a l'any 2021

6.

Expedient 2020/2218/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria
de subvencions en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI),
per a l'any 2021

7.

Expedient 2021/858/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament de les despeses derivades del
funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres
docents d'educació especial (CMFA i CDEE), per a l'any 2021

8.

Expedient 2021/1821/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Universitat de Girona
per al foment dels estudis de medicina a Girona amb el finançament del
laboratori d’habilitats clíniques en ciències de la salut

9.

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

10. Torn obert de paraules
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Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/06, del
dia 8 de juny de 2021, ordinària

S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2021/06,
ordinària, del dia 8 de juny de 2021, que ha estat lliurat prèviament a les persones
convocades.
2.

Informacions de Govern

La presidenta explica, en primer lloc, com han anat els congressos de promoció de la
salut i de salutogenesi co-organitzats per Dipsalut en les setmanes anteriors, i en fa
una valoració molt bona, diu que s’hi ha fet un treball interessant i amb ponències
també interessants i que quant a l’organització, tot i la seva complexitat, ha funcionat
tot correctament; ara s’està pendent de la declaració que sorgeixi com a conclusió de
cadascun dels dos congressos, que representarà el resum científic de tot el que hi ha
succeït.
Seguidament, cedeix la paraula a la gerent, qui explica que en total es van fer 7
presentacions, entre els dos congressos, de tècnics de Dipsalut, relatius a programes
propis, i que una de les ponències presentades, que és un estudi d’avaluació del
programa Sigues Tu i la seva vinculació amb el concepte de sentit de coherència, ha
tingut ressò suficient com per a considerar adient publicar-la i, per tant, esdevindrà un
estudi científic.
La presidenta destaca que aquest programa en concret és un dels que Dipsalut ha
defensat més i que ja està ben consolidat, i espera que ara que esdevindrà un article
científic ajudi a reproduir en altres llocs del món la feina que s’ha fet des de
l’Organisme.
D’altra banda, la presidenta explica que el dijous està previst fer a L’Escala la
presentació de la llauna de rescat: fa temps, Dipsalut va impulsar una col·laboració per
a confeccionar aquestes llaunes de rescat que s’han estat avaluant en diferents
platges durant tres estius. La platja de Riells de L’Escala, on es farà la presentació, és
un dels espais en què s’han fet proves, i des d’allà es vol fer conèixer aquest producte
innovador: es tracta de dos tipus de llauna, una de les quals s’ha patentat, i que
generarà grans avantatges per al socorrisme, atès que es tracta d’un sistema imflable
que, a diferència de les llaunes rígides, no cal arrossegar-la des de la platja i, per tant,
permet guanyar temps de resposta en l’operació. Per tant, ara s’han confeccionat
diverses unitats per a fer conèixer aquest sistema, amb l’esperança que en el futur els
diferents serveis de socorrisme optin per aquest model.
Seguidament, la presidenta cedeix la paraula a la vocal senyora Teresa Brunsó, per
parlar de la reunió específica en matèria d’igualtat que va tenir lloc per a tractar
diverses novetats en aquest tema.
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La vocal seyora Brunsó explica que el passat 29 de juny es va mantenir una trobada
amb els grups polítics de la Corporació per a presentar-los el seguiment de la tasca
d’assessorament a polítiques d’igualtat que s’està fent des de l’Organisme, i també per
a plantejar-los el nou projecte de grup de treball per al llenguatge no sexista i inclusiu.
Destaca que l’acord al qual es va arribar és de compartir qualsevol dada que pugui ser
significativa en aquesta matèria per mitjà de les Comissions Informatives.
Per acabar, la presidenta comenta que, com sempre, uns mesos abans de plantejar la
proposta de pressupost de la Corporació, des de l’ Organisme comencem a treballar
en el nostre pressupost propi: ja s’ha començat a nivell tècnic i també es farà a nivell
polític, per a mantenir abans de la reunió del Consell Rector en què se’n proposi
l’aprovació, les rondes prèvies per a parlar-ne amb tots els grups.
Finalment, la gerent pren la paraula per comentar per aquesta sessió s’ha convocat
per primer cop amb un mòdul informàtic nou, dissenyat per a sessions d’òrgans
col·legiats que n’automatitza les convocatòries, però per aquest motiu no es va poder
incloure en l’ordre del dia la relació de decrets dels quals en dóna compte la
Presidència en cada sessió. En tot cas, es va confeccionar una relació de decrets que
es va facilitar posteriorment als assistents i la gerent planteja si hi ha algun dubte al
respecte.
La vocal senyora Laia Pèlach pregunta respecte de la llauna de rescat, atès que no li
ha quedat clar qui ho ha creat o patentat o comercialitzat.
La presidenta respon que Dipsalut ha participat en la creació i avaluació d’un millor
sistema de rescat, que inclou la producció d’algunes unitats d’una llauna de rescat
inflable, enlloc de la rígida, que està en open source i que, per tant, qualsevol podrà
millorar-la i produir-la. Aquesta tasca s’ha portat a terme amb diversos equips
investigadors de la UNED o la Universitat de A Coruña, per exemple.
D’altra banda, la vocal senyora Pèlach pregunta, en relació amb els Decrets aprovats
per la Presidència, per una subvenció nominativa que s’atorga al Consorci del Ter, i
voldria saber-ne l’objecte.
La presidenta respon que l’objecte són diverses activitats de promoció de la salut per a
dinamització de grups.
La gerent informa que es tracta d’una subvenció nominativa que s’atorga des de fa
temps, no és nova del pressupost de 2021, ja que se’ls va demanar que les activitats
que portin a terme en aquest àmbit estiguin orientades a persones amb discapacitat,
col·lectius en risc d’exclusió social.
La confecció de la relació de decrets que es va facilitar als assistents va ser la
següent:
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236
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2344

233

232

06/05/2021 Acció Social - promoció

06/05/2021 Acció Social - promoció

04/05/2021 Contractació Administrativa

04/05/2021 Contractació Administrativa

04/05/2021 Contractació Administrativa

03/05/2021 Subvencions

Gestió administrativa i
03/05/2021
Recursos Humans

03/05/2021 Subvencions

03/05/2021 Subvencions

03/05/2021 Contractació Administrativa

03/05/2021 Subvencions

03/05/2021 Subvencions

D050600/2019/1283

J030300/2021/1434

J030300/2021/1328

J030300/2021/1313

J010600/2021/208

J010600/2021/208

J010600/2021/208

X020202/2020/431

G040200/2021/1408

X020302/2021/416

X020204/2021/251

D050601/2018/2249

X020202/2020/1416

X020204/2021/614

Expedient

241

06/05/2021 Acció Social - promoció

Unitat

242

10/05/2021 Contractació Administrativa

Data

243

X020204/2021/632

231

244

10/05/2021 Subvencions

Num.

245

Nom del document
Decret Aprovació decret concessió subvenció exclosa de concurrencia
prevista nominativament NOMI 2021. Assoc. Dentistes solidariis
Decret Modificació Subvenció ONL CEV 2020. Associació Multicapacitat.
Decret Aportació validació de la justificació de despeses per suspensio.
Fundesplai
Decret Concessió decret de concessió de subvenció nominativa Consorci
del Ter.
Decret Concessió subvenció polítiques municipals de protecció de la salut
SAT 2021. Ajuntament Pontós

Decret Reconeixement reducció de jornada Mowatt_C

Decret Revocació subvenció condicions i estils de vida ajuntaments Pm07
2020. Ajuntament Siurana d'Empordà
Decret Aprovació alta a l'inventari de Dipsalut de les subcripcions llicències
Microsoft. SEIDOR
Decret Aprovació alta inventari Dipsalut 2021 software gestió cursos
formació. Innopulse
Decret Aprovació alta a l'inventari de Dipsalut de la subscripció anual a
llicències informàtiques Qlik. Izertis
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) Resolució DEA lliure.
Ajuntament de Planoles. Pm05
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) Resolució DEA lliure. Creu
Roja Española. Pm05
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) Resolució DEA lliures.
Ajuntament de Castell Platja-D'aro. Pm05
Decret Aportació validació de despeses suspensió. La Cerdanya
Decret Aprovació decret de concessió de subvenció exclosa de concurrència
pública per a les despeses del projecte per a la incentivació recerca: Post
MIr, inv
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262

261

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

20/05/2021 Subvencions
Gestió administrativa i
20/05/2021
Recursos Humans
20/05/2021 Gestió documental i Arxiu

20/05/2021 Subvencions

20/05/2021 Contractació Administrativa

20/05/2021 Subvencions

20/05/2021 Comptabilitat

19/05/2021 Contractació Administrativa

19/05/2021 Contractació Administrativa

19/05/2021 Contractació Administrativa

Gestió administrativa i
18/05/2021
Recursos Humans

18/05/2021 Contractació Administrativa

18/05/2021 Subvencions

18/05/2021 Contractació Administrativa

18/05/2021 Contractació Administrativa

17/05/2021 Acció Social - promoció

12/05/2021 Subvencions

12/05/2021 Contractació Administrativa

12/05/2021 Gestió documental i Arxiu

10/05/2021 Contractació Administrativa

X020302/2019/779

H030600/2021/1650

X020202/2020/1466

D050602/2021/773

X020204/2021/1319

F020800/2021/1423

J010100/2021/1131

D050602/2021/1228

D050601/2021/997

G040200/2021/574

D050600/2020/1841

X020203/2021/424

J010102/2021/1348

D050605/2021/327

J030300/2021/1521

X020202/2020/1313

D050600/2019/1280

H030600/2021/1546

D050602/2021/1238

Decret Revocació subvenció centres acció social ASIA 2019. Ajuntament

Decret Devolució diposit de garantia. Mediterranean Consulting
Decret Modificació subvencio COOP 2020.Associacio Promotora Comerç
Just Discapacitat
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) Resolució DEA lliure.
Ajuntament de Vilablareix. Pm05
Decret Aprovació decret inici licitació servei manteniment instal·lacions
Dipsalut
Decret Contractació Juridic subministrament i instal·lació Aire planta -1
Decret Subvenció exclosa de concurrència pública directe a la Fundació
Salut Empordà
Decret Aportació convalidació omissió funció interventora patrocini activitat
""All Together week""
Decret Aprovació gratificacions per serveis extraordinaris Loste_A
març/abr2021
Decret Aprovació d'inici de la licitació del servei de dinamització de parcs i
xarxes
Decret Contractació traducció a l'anglès
Decret Devolució dipòsit de garantia definitiva Integral Car, SL B62210208
926,97 euros
Decret Aprovació reposició de fons i compte justificatiu BCF J/2021/4
Decret Aprovació decret concessió subvenció nominativa Entitats Catalanes
Acció Social 2021
Decret Delegació desenvolupament d'un mòdul estadístic i d'assistència per
a la web www.itinerarisiparcsdesalut.ca
Decret Modificació COOP 2020.Associacio Casal dels Infants per a l'acció
social als barris
Decret Modificació subvenció SIGMA 2020.Ajuntament de les Preses
Decret Nomenament com a funcionari interí del senyor Puig_J per plaça
vacant
Decret Sol·licitud certificat digital Josep Puig Mir

Decret Contractació Juridic Manteniment servidor observatori. Tekktia
Mobile.
Decret Sol·licitud renovació certificat digital Joan Bartomeu

263

20/05/2021 Subvencions

G030101/2021/1519

X020203/2020/1509

265

264

266
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281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

31/05/2021 Subvencions

31/05/2021 Subvencions

31/05/2021 Acció Social - promoció

31/05/2021 Acció Social - promoció

28/05/2021 Contractació Administrativa

26/05/2021

26/05/2021 Contractació Administrativa

26/05/2021 Contractació Administrativa

26/05/2021 Contractació Administrativa

26/05/2021 Contractació Administrativa

24/05/2021 Acció Social - promoció

24/05/2021 Contractació Administrativa

20/05/2021 Contractació Administrativa

20/05/2021 Contractació Administrativa

20/05/2021 Gestió documental i Arxiu

20/05/2021 Gestió documental i Arxiu

X020202/2020/599

X020302/2021/1529

X020302/2021/1403

J030300/2021/1708

J030300/2021/1699

D050602/2020/1847

D050401/2019/1208

D050602/2021/687

D050602/2021/680

D050600/2019/1282

J030300/2021/1520

D050605/2018/2255

D050602/2021/1320

D050602/2021/1321

J030300/2021/420

J030300/2021/148

D050602/2021/1438

282

31/05/2021 Subvencions

Serveis Jurídics, Econòmics i
d'Organització

283

Ullastret

Decret Aprovació addenda modificació conveni cessió ús xarxa
desfibril·ladors Figueres
Decret Aprovació addenda modificació conveni cessió ús xarxa
desfibril·ladors Lloret de Mar
Decret Contractació capsula formativa comunicacio respectuosa fills
adolescents.
Decret Contractació Càpsules formatives famílies secundària. l'ús i abús de
pantalles.
Decret Aportació validació justeficacio despeses suspensió
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) Resolució DEA lliure.
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà. Pm05
Decret Aportació validació de la justificació de les despeses lot 4 (març-juny)
Decret Aprovació convalidació de la factura de manteniment dea de gener
2021. Bestwind
Decret Aprovació convalidació de la factura del manteniment dea de febrer
2021. Bestwind
Decret Aprovació convalidació de l'omissió de la recepció de la despesa de
subministrament materials sigues tu. Fundesplai

Decret Contractació suport metodologic BiC

Decret Aprovació rectificació error aplicació pressupostària i convalidació
parcial de factures contracte menor telefonia DEAs. Telefónica
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) 1 DEA lliure. Servei de
vigilància i socorrisme a les platges de Cadaqués. Ajuntament de Cadaqués.
Pm05
Decret Cessió (terrenys,materials,locals, etc.) 3 DEA lliures. Cales
(Canyelles, Sa Caleta, Sa Boadella i Sta. Cristina). Ajuntament de Lloret de
Mar. Pm05
Decret Concessió subvenció suport tècnic municipal per adequar les ACFS
de subvenciles instal.lacions esportives SAT 2021. Ajuntament Sant Miquel
de Fluvià
Decret Concessió suport tècnic per instal.lar clorador automàtic al dipòsit
Terravermell zona abastament ZS Mulleres SAT 2021. Ajuntament Sant
Joan les Fonts
Decret Modificació subvenció formació adults i centres educació especial
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31/05/2021 Subvencions

31/05/2021 Subvencions
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X020302/2021/1383

X020202/2020/608

CMFA Ajuntament de Lloret de Mar

Decret Modificació Subvenció per finançar les despeses derivades del
funcionament ordinari dels consultoris locals SAC 2020. Ajuntament de
Biure.
Decret Concessió subvenció suport tècnic a polítiques municipals per
instal.lar telecontrol o auroanalitzador ZS susqueda SAT 2021. Ajuntament
Susqueda
Decret Concessió subvenció exclosa concurrència a l' Associació per
l'orientació i formació de treballadors estrangers CITE
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Expedient 2021/855/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d'ús
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l'any 2021

Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Bases específiques reguladores de la
subvenció per al finançament del servei de
socorrisme a les piscines d'ús públic de
titularitat i/o gestió municipal (Pt15).
(Publicades al BOPG núm. 27 de 10 de febrer
de 2021 i les bases definitives publicades
BOPG núm.56, de 23 de març de 2021).

Nom convocatòria:

Convocatòria de la subvenció per al
finançament del servei de socorrisme a les
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió
municipal.(Pt15), per a l’any 2021.Publicada
en el BOP de Girona núm.73, de 19 d’abril de
2021.

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Subvencions concurrència competitiva
200.000,00 €
5/3110/46201 Programa de salvament i
socorrisme

Periode Subvencionable

Del dia 1 d’octubre de 2020 al 30 de
setembre de 2021

Data obertura sol·licituds
Del 20 d’abril al 13 de maig de 2021
Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut de 2020 –
2022 (anualitat 2021) i els costos de la qual consten a l’article 13.
Antecedents
1. El 2 de juny de 2021, la responsable adjunta 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 64 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades.
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 els apartats 2 i 3
de 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
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Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
...”
“...
Que s’han presentat un total de 64 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades. Tots els ajuntaments que
s'inclouen en Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a la convocatòria per
obtenir aquesta subvenció.
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la
presentació d’una declaració responsable.
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I,
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables.
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt es
detalla en l’Annex I.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment,
Proposo
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.
Primer: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I.
Segon: La despesa, per un total de dos-cents mil euros (200.000,00 €) serà amb
càrrec a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany:
-

5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme.

Tercer: que es condicioni el lliurament de la subvenció, que és compatible amb les
altres ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat/), en compliment de
l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
documentació de del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a
màxim el 14 d’ octubre de 2021.
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Quart: Que es comuniqui 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 (www.seu.dipsalut.cat).”
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 8 de juny de 2021, ha
examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds i
ha formulat la proposta de resolució, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
3. En data 15 de juny de 2021, el cap de servei de Salut Ambiental, va emetre un
informe en el qual enumera els fets, informa de les disposicions legals aplicables i dels
pronunciaments que hagin de contenir la part dispositiva de la proposta de resolució.
Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), 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.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona preveu
que una Comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin
dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva la composició de la
qual s’ha de determinar a les bases específiques. El president de la comissió en
formularà la proposta de resolució.
De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de Dipsalut és
la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció estableixen
que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la
convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la
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valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel
centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la proposta
de resolució.
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, atès que és l`òrgan competent de la resolució del procediment i a
proposta de la Comissió Qualificadora, el Consell Rector 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 la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l'any 2021, les
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Disposar la despesa per un import total de dos-cents mil euros (200.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2021, que es
detalla a continuació:

Programa suport econòmic
seguretat, salvament i
socorrisme

Aplicació
pressupostària

Crèdits

5/3110/46201

200.000,00 €

Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari de 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.
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La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el dia 14 d’octubre de 2021.
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 i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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2021/1496/X020202

2021/1522/X020202

2021/1614/X020202

2021/1622/X020202

2021/1641/X020202

Núm. exp.
General

Ajuntament Besalú

Ajuntament Anglès

Ajuntament Amer

Ajuntament Alp

Ajuntament Aiguaviva

Ajuntament Agullana

Beneficiari

P1702300C Socorrisme a les
piscines municipal

P1702200E Socorrisme a les
piscines municipal

P1700800D Socorrisme a les
piscines municipal

P1700700F Socorrisme a les
piscines municipal

P1700600H Socorrisme a les
piscines municipal

P1700200G Socorrisme a les
piscines municipal

P1700100I

CIF

Socorrisme a les
piscines municipal

15.730,00 €

49100,00 €

8.232,31 €

58.273,15 €

13.975,50 €

12.577,34 €

9.464,62 €

11.374,00 €

90%

80%

80%

70%

80%

80%

90%

90%

% segons grup
de població

4.162,98 €

5.881,16 €

1.936,62 €

5.881,16 €

3.287,68 €

2.958,77 €

2.504,83 €

3.010,15 €

import
final

26,47%

11,98%

23,52%

10,09%

23,52%

23,52%

26,47%

26,47%

% Base
subvencionable

Annex I

2021/1523/X020202

Ajuntament Bescanó

P1702700D Socorrisme a les
piscines municipal

Base
Subvencionable

2021/1436/X020202

Ajuntament Bolvir

Objecte

2021/1598/X020202
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2021/1602/X020202

2021/1441/X020202

2021/1615/X020202

2021/1446/X020202

Ajuntament
Camprodon

Ajuntament
Campdevànol

Ajuntament Cabanes

Ajuntament Breda

P1704300A Socorrisme a les
piscines municipal

P1704000G Socorrisme a les
piscines municipal

P1703300B Socorrisme a les
piscines municipal

P1703000H Socorrisme a les
piscines municipal

9.000,00 €

10.000,00 €

13.007,50 €

7.502,23 €

90%

80%

80%

90%

80%

2.048,17 €

2.117,22 €

2.352,46 €

3.442,46 €

1.764,87 €

26,47%

23,52%

23,52%

26,47%

23,52%

% Base
subvencionable

7.739,10 €

import
final

20,33%

P1704600D Socorrisme a les
piscines municipal

% segons grup
de població

5.881,16 €

26,47%

Ajuntament Capmany

70%

2.485,74 €

23,52%

2021/1599/X020202

28.923,74 €

90%

2.474,73 €

26,47%

Base
Subvencionable

P1704900H Socorrisme a les
piscines municipal

9.392,50 €

80%

2.684,64 €

Objecte

Ajuntament Cassà de
la Selva

P1705100D Socorrisme a les
piscines municipal

10.519,75 €

90%

CIF

2021/1501/X020202

Ajuntament
Castellfollit de la Roca

P1706100C Socorrisme a les
piscines municipal

10.144,04 €

26,47%

Beneficiari

2021/1439/X020202

Ajuntament Cornellà
del Terri

P1706500D Socorrisme a les
piscines municipal

1.844,03 €

Núm. exp.
General

2021/1468/X020202

Ajuntament Darnius

90%

2021/1442/X020202

6.967,74 €

Ajuntament Espolla

P1707000D Socorrisme a les
piscines municipal

2021/1469/X020202

11,79%

Socorrisme a les

5.881,16 €

P1707200J

50%

Ajuntament Figueres

49.902,26 €

2021/1515/X020202
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2021/1595/X020202

2021/1467/X020202

2021/1569/X020202

2021/1578/X020202

2021/1568/X020202

2021/1605/X020202

2021/1645/X020202

Ajuntament La Bisbal
d'Empordà

Ajuntament Hostalric

Ajuntament Girona

Ajuntament Ger

Ajuntament Garrigàs

Ajuntament Fortià

Ajuntament Fornells
de la Selva

Ajuntament
Fontcoberta

P1702500H Socorrisme a les
piscines municipal

P1708900D Socorrisme a les
piscines municipal

P1708500B Socorrisme a les
piscines municipal

P1708400E Socorrisme a les
piscines municipal

P1708100A Socorrisme a les
piscines municipal

P1707900E Socorrisme a les
piscines municipal

P1707800G Socorrisme a les
piscines municipal

P1707600A Socorrisme a les
piscines municipal

16.443,90 €

14.590,18 €

90.000,00 €

8.589,48 €

6.000,00 €

8.775,00 €

16.000,00 €

7.086,22 €

70%

80%

50%

90%

90%

90%

80%

90%

3.384,82 €

3.432,29 €

5.881,16 €

2.273,22 €

1.587,91 €

2.322,32 €

3.763,94 €

1.875,38 €

20,58%

23,52%

6,53%

26,47%

26,47%

26,47%

23,52%

26,47%

piscines municipal

2021/1516/X020202

% Base
subvencionable

23,52%

import
final

2.449,97 €

% segons grup
de població

80%

Base
Subvencionable

10.414,50 €

Objecte

11.500,00 €

26,47%

P1709300F Socorrisme a les
piscines municipal

CIF

P1720700B Socorrisme a les
piscines municipal

3.043,50 €

Ajuntament La
Jonquera

Beneficiari

Ajuntament La Tallada
d'Empordà

90%

2021/1518/X020202

Núm. exp.
General
2021/1435/X020202
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2021/1445/X020202

2021/1464/X020202

2021/1433/X020202

2021/1431/X020202

2021/1600/X020202

2021/1465/X020202

2021/1466/X020202

2021/1616/X020202

2021/1618/X020202

2021/1432/X020202

Ajuntament Olot

Ajuntament Navata

Ajuntament Maçanet
de Cabrenys

Ajuntament Lloret de
Mar

Ajuntament Llanars

Ajuntament Les
Preses

Ajuntament La Vall
d'en Bas

P1710900J

Socorrisme a les
piscines municipal

P1710800B Socorrisme a les
piscines municipal

P1710200E Socorrisme a les
piscines municipal

P1709800E Socorrisme a les
piscines municipal

Ajuntament Llagostera P1709600I

Ajuntament Lladó

P1711800A Socorrisme a les
piscines municipal

Ajuntament Montagut i P1711600E Socorrisme a les
Oix
piscines municipal

Ajuntament Maçanet
de la Selva

P1712100E Socorrisme a les
piscines municipal

Socorrisme a les
piscines municipal

P1709500A Socorrisme a les
piscines municipal

P1714800H Socorrisme a les
piscines municipal

P1701700E Socorrisme a les
piscines municipal

27.542,08 €

14.274,66 €

11.400,00 €

14.067,46 €

6.211,24 €

42.948,54 €

9.428,56 €

14.825,20 €

8.000,00 €

9.524,85 €

7.000,00 €

90%

50%

90%

90%

70%

90%

50%

90%

70%

90%

80%

80%

1.956,84 €

4.049,48 €

3.777,82 €

3.017,03 €

2.895,65 €

1.643,82 €

5.881,16 €

2.495,29 €

3.051,63 €

2.117,22 €

2.240,69 €

1.646,72 €

26,46%

14,70%

26,47%

26,47%

20,58%

26,47%

13,69%

26,47%

20,58%

26,47%

23,52%

23,52%

2021/1596/X020202

7.394,30 €

Ajuntament Osor

P1712300A Socorrisme a les
piscines municipal

2021/1597/X020202

8,78%

Socorrisme a les

5.881,17 €

P1712400I

60%

Ajuntament

67.000,00 €

2021/1430/X020202
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P1713600C Socorrisme a les
piscines municipal

10.740,10 €

11.706,75 €

80%

90%

2.526,57 €

3.098,21 €

23,52%

26,47%

piscines municipal

Ajuntament Pau
P1714000E Socorrisme a les
piscines municipal

Palafrugell
2021/1579/X020202
Ajuntament Peralada

% Base
subvencionable

2021/1570/X020202

import
final

26,47%

26,47%

% segons grup
de població

2.329,03 €

23,52%

1.831,39 €

90%

3.818,79 €

23,50%

90%

8.800,33 €

80%

4.794,61 €

9,92%

6.920,00 €

16.233,14 €

80%

5.881,16 €

9,57%

Socorrisme a les
piscines municipal

P1714500D Socorrisme a les
piscines municipal

20.405,00 €

70%

5.881,16 €

26,47%

P1714300I

Ajuntament Porqueres P1714600B Socorrisme a les
piscines municipal

Ajuntament Pontós

P1715100B Socorrisme a les
piscines municipal

59.259,00 €

60%

2.982,93 €

Ajuntament Planoles

2021/1572/X020202

P1715600A Socorrisme a les
piscines municipal

61.486,11 €

90%

2021/1617/X020202

2021/1642/X020202

Ajuntament Quart

P1716100A Socorrisme a les
piscines municipal

11.271,15 €

19,01%

Base
Subvencionable

2021/1619/X020202

Ajuntament Ripoll

Socorrisme a les
piscines municipal

5.881,16 €

Objecte

2021/1514/X020202

Ajuntament Roses

P1717100J

70%

CIF

2021/1484/X020202

Ajuntament Sant Feliu
de Pallerols

30.935,75 €

Beneficiari

2021/1429/X020202

Ajuntament Sant Hilari P1717400D Socorrisme a les
Sacalm
piscines municipal

Núm. exp.
General

2021/1620/X020202
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2021/1601/X020202

2021/1644/X020202

2021/1643/X020202

2021/1463/X020202

2021/1500/X020202

2021/1577/X020202

2021/1444/X020202

2021/1575/X020202

2021/1573/X020202

Ajuntament Viladrau

Ajuntament Vilablareix P1722900F Socorrisme a les
piscines municipal

Ajuntament
P1722200A Socorrisme a les
Vallfogona de Ripollès
piscines municipal

Ajuntament Tortellà

Ajuntament Sils

Ajuntament Sarrià de
Ter

Ajuntament Santa
Cristina d’Aro

Ajuntament Santa
Coloma de Farners

Ajuntament Sant Joan
les Abadesses

P1723400F Socorrisme a les
piscines municipal

P1721300J

Socorrisme a les
piscines municipal

P1720500F Socorrisme a les
piscines municipal

P1719800C Socorrisme a les
piscines municipal

P1719200F Socorrisme a les
piscines municipal

P1719100H Socorrisme a les
piscines municipal

P1717700G Socorrisme a les
piscines municipal

7.000,00 €

10.841,91 €

7.700,00 €

5.500,00 €

14.199,35 €

13.003,46 €

9.424,93 €

8.571,64 €

6.734,00 €

90%

80%

90%

90%

70%

70%

70%

70%

80%

1.852,56 €

2.550,52 €

2.037,82 €

1.455,59 €

2.922,80 €

2.676,64 €

1.940,03 €

1.764,39 €

1.584,15 €

26,47%

23,52%

26,47%

26,47%

20,58%

20,58%

20,58%

20,58%

23,52%

% Base
subvencionable

20,58%

import
final

3.909,88 €

% segons grup
de població

70%

10.667,36 €

Base
Subvencionable

18.994,72 €

Objecte

Socorrisme a les
piscines municipal

26,47%

P1723500C Socorrisme a les
piscines municipal

CIF

P1723700I

2.823,14 €

Ajuntament Vilafant

Beneficiari

Ajuntament Vilajuïga

90%

2021/1440/X020202

Núm. exp.
General
2021/1428/X020202
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2021/1621/X020202
Ajuntament Vilallonga
de Ter
P1723800G Socorrisme a les
piscines municipal
8.269,14 €
90%
2.188,45 €

200.000,00
€

26,47%
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4. Expedient 2021/1188/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar despeses
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys
2021-2022
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Publicades al BOP de Girona:

Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:
Periode subvencionable

Bases específiques 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
on es dugui a terme formació per a persones
adultes i centres docents d'educació especial
ubicats a la demarcació de Girona.
núm. 56, de 23 de març de 2021.
Convocatòria de subvencions adreçada a
ajuntaments de la demarcació de Girona per
finançar les despeses derivades del funcionament
ordinari dels consultoris locals (SAC), per els anys
2021-2022. Publicada al BOP de Girona núm.78,
de 26 d’abril de 2021
Subvencions concurrència no competitiva
400.000,00 €
4/3110/46203/Programa Consultoris Locals per a
ajuntaments
De l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de
2021 (2 anys).

Data
obertura
termini
Del 27 d’abril de 2021 al 18 de maig de 2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
1.El 9 de juny de 2021, 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 112 sol·licituds, 109 de les quals compleixen els requisits de la
convocatòria; 2 es desestimen per tractar-se de despeses d’inversió i 1 per no ser
despeses d’un consultori local.
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 i accedeixen a la subvenció.
Tots ells han fet la declaració responsable que compleixen les obligacions tributàries i
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amb la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Girona.
Que en l’Annex II es fan constar les sol·licituds dels ajuntaments que es desestimen,
amb indicació dels motius.
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 4.000,00 €, tenint en compte també la base subvencionable 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
400.000,00 € disponibles per aquesta convocatòria.
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 400.000,00 € i per tant s’exhaureix
la dotació de la convocatòria en aquest procediment.
Que la convocatòria en el seu punt 8 preveu una bestreta del 50% de l’import de la
subvenció que cada beneficiari haurà de sol·licitar un cop resolta la convocatòria. En
l’Annex III es proposen els imports de les bestretes de concedir amb càrrec al
pressupost de 2021 i els imports que passen a 2022.
Que el termini per justificar les despeses finalitza l’1 de març de 2022.”
2. Vist l’informe proposta, de data 16 de juny de 2021, de la cap de l’Àrea de Promoció
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i la gerent de Dipsalut en què proposen
l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments
de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament
ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022, amb base a l’informe
tècnic esmentat, de 9 de juny de 2021, de valoració de les sol·licituds.
Fonaments de dret
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.
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Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. A més amb
la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en cap dels
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès al punt 5 de convocatòria i al punt 8 de les bases reguladores de la subvenció
que preveu que el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones,
serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió de la línia subvenció
per a consultoris locals i qui a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució
degudament motivada.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
D’acord amb el punt 6 de la convocatòria d’aquesta subvenció i el punt 9 de les Bases
reguladores de la subvenció la proposta de resolució serà sotmesa a consideració del
Consell Rector que és l’òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà
definitivament.
Vistos aquests antecedents, i atès que és l’òrgan competent per la resolució del
procediment, el Consell Rector 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
(SAC), per als anys 2021-2022, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi
detallen.
Segon . Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa per un import total de de quatre-cents mil euros
(400.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut,
d’acord amb la distribució que es detalla a continuació i amb les imputacions
detallades a l’Annex III:
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2021

4/3110/46203

TOTAL

2022

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

TOTAL

400.000,00 €

400.000,00 €

Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Quart. Tots els beneficiaris hauran de sol·licitar la bestreta parcial del 50 % de l’import
de la subvenció un cop resolta la convocatòria, mitjançant una sol·licitud genèrica,
d’acord amb el previst en el punt 8 de la convocatòria.
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari de 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 de març de 2022.
Sisè. 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 i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Atorgat
final (1)

Annex I
% màxim
segons
població

3.742,64 €

35,99%

2021/1470

Albons

P1700400C

93,21%

% atorgat/base
subvencionable

Base
Subvencionable
Corregida

100%

3.742,64 €

68,05%

Projecte /
Programa /
Activitat

4.015,34 €

100%

3.742,64 €

CIF

10.400,00 €

90%

81,36%

Ajuntament

5.500,00 €

3.742,64 €

37,43%

Núm.
Expedient

Despeses
corrents al
consultori
local

90%

3.742,64 €

P1700300E

P1700600H

4.600,00 €

100%

Albanyà

Alp

Despeses
corrents al
consultori
local

10.000,00 €

2021/1679

2021/1657

P1701200F

Despeses
corrents al
consultori
local
Bellcaire
d'Empordà

Despeses
corrents al
consultori
local
Despeses
corrents al
consultori
local

2021/1471

Avinyonet de
Puigventós

P1702100G

2021/1673

12

Conceptes no
subvencionables

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 26 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

2021/1450

2021/1668

2021/1701

2021/1451

2021/1473

2021/1647

2021/1472

Canet d'Adri

Campllong

Cabanes

Borrassà

Boadella i les
Escaules

Biure

Bescanó

P1704400I

P1704200C

P1703300B

P1702900J

P1703200D

P1724900D

P1702300C

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

4.350,00 €

2.250,00 €

4.500,00 €

4.000,00 €

4.450,00 €

8.974,80 €

51.700,00 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

3.742,64 €

2.105,24 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

86,04%

93,57%

83,17%

93,57%

84,10%

41,70%

7,24%
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Lloguer mòdul:
1.800,00 €
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2021/1475

2021/1671

2021/1623

2021/1454

2021/1653

2021/1524

2021/1474

Colomers

Colera

Cistella

Cervià de Ter

Cellera de Ter,
la

Capmany

Cantallops

P1706000E

P1705900G

P1705600C

P1705500E

P1720100E

P1704600D

P1704500F

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

6.390,72 €

12.532,66 €

4.000,00 €

7.500,00 €

5.056,78 €

5.760,00 €

6.225,16 €

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

58,56%

29,86%

93,57%

49,90%

74,01%

64,98%

60,12%
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2021/1651

2021/1476

2021/1453

2021/1539

2021/1495

2021/1661

2021/1626

Esponellà

Espolla

Espinelves

Darnius

CruïllesMonells-Sant
Sadurní de
l'Heura

Crespià

Cornellà del
Terri

P1707100B

P1707000D

P1706900F

P1706500D

P1706400G

P1706300I

P1706100C

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

6.639,48 €

5.898,93 €

4.300,00 €

6.853,09 €

10.000,00 €

7.800,00 €

20.000,00 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

56,37%

63,45%

87,04%

54,61%

37,43%

47,98%

18,71%
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Desp. Prestatges:
129,35
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2021/1584

2021/1627

2021/1587

2021/1586

2021/1528

2021/1477

2021/1667

Garriguella

Garrigàs

Fortià

Fontcoberta

Fontanals de
Cerdanya

Foixà

Far d'Empordà,
el

P1708300G

P1708100A

P1707900E

P1707600A

P1703600E

P1707400F

P1700500J

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

9.920,00 €

6.579,28 €

6.000,00 €

5.340,00 €

3.657,58 €

7.300,00 €

14.400,00 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

1.826,13 €

3.742,64 €

3.742,64 €

37,73%

56,89%

62,38%

70,09%

49,93%

51,27%

25,99%
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2021/1628

2021/1452

2021/1658

2021/1648

2021/1652

2021/1662

2021/1588

Llambilles

Lladó

Juià

Jafre

Gualta

Gombrèn

Ger

P1709700G

P1709500A

P1709400D

P1709100J

P1708700H

P1708600J

P1708400E

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

9.280,00 €

9.792,34 €

4.500,00 €

4.600,90 €

4.130,00 €

4.000,00 €

14.186,34 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

40,33%

38,22%

83,17%

81,35%

90,62%

93,57%

26,38%
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mòbil dispensari 2020:
62,13 €; mòbil
dispensari 2021:
141,00 €
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2021/1540

2021/1682

2021/1449

2021/1532

2021/1607

2021/1676

2021/1485

Mieres

Massanes

Masarac

Maià de
Montcal

Madremanya

Maçanet de
Cabrenys

Llanars

P1711200D

P1710700D

P1710600F

P1711000H

P1710400A

P1710800B

P1709800E

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

5.000,00 €

7.600,00 €

5.540,00 €

4.000,00 €

5.731,64 €

4.601,54 €

4.060,68 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

74,85%

49,25%

67,56%

93,57%

65,30%

81,33%

92,17%
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2021/1659

2021/1502

2021/1530

2021/1541

2021/1636

2021/1545

2021/1629

Palau-Sator

Palau de Santa
Eulàlia

Ogassa

Navata

Mont-ras

Molló

Mollet de
Peralada

P1712900H

P1712600D

P1711900I

P1711800A

P1711700C

P1711400J

P1711300B

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

6.610,84 €

4.093,00 €

4.641,30 €

5.791,14 €

6.085,30 €

5.977,26 €

2.400,00 €

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

2.245,59 €

56,61%

91,44%

80,64%

64,63%

61,50%

62,61%

93,57%
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2021/1631

2021/1589

2021/1674

2021/1700

2021/1683

2021/1691

2021/1630

Planoles

Peralada

Pedret i Marzà

Pau

Parlavà

Pardines

Pals

P1714300I

P1714000E

P1713700A

P1713600C

P1713400H

P1713300J

P1713200B

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

4.502,84 €

12.036,98 €

6.015,90 €

7.145,00 €

4.174,52 €

4.050,00 €

15.278,14 €

100%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

83,12%

31,09%

62,21%

52,38%

89,65%

92,41%

24,50%
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Reparació aparells
climatització: 500,00 €

Desratització: 340,00 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 34 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

2021/1660

2021/1503

2021/1494

2021/1686

2021/1542

2021/1654

2021/1478

Riumors

Riudaura

Riells i Viabrea

Rabós
d'Empordà

Queralbs

Portbou

Pont de Molins

P1716000C

P1715800G

P1715500C

P1715200J

P1704700B

P1714700J

P1714400G

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

7.950,00 €

4.025,92 €

4.450,00 €

9.060,48 €

4.535,28 €

7.078,00 €

4.700,00 €

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

47,08%

92,96%

84,10%

41,31%

82,52%

52,88%

79,63%
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2021/1543

2021/1526

2021/1590

2021/1649

2021/1608

2021/1655

2021/1544

Sant Julià del
Llor i Bonmatí

Sant Julià de
Ramis

Sant Joan de
Mollet

Sant Jaume de
Llierca

Sant Feliu de
Pallerols

Sant Climent
Sescebes

Sant Aniol de
Finestres

P1725100J

P1717900C

P1717800E

P1717500A

P1717100J

P1716700H

P1719500I

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

9.200,00 €

6.022,08 €

7.364,78 €

4.500,00 €

18.034,18 €

6.295,04 €

4.735,00 €

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

40,68%

62,15%

50,82%

83,17%

20,75%

59,45%

79,04%
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2021/1675

2021/1702

2021/1525

2021/1504

2021/1479

2021/1656

2021/1493

Santa Pau

Santa Llogaia
d'Àlguema

Sant Pau de
Segúries

Sant Miquel de
Fluvià

Sant Martí Vell

Sant Martí de
Llémena

Sant Llorenç de
la Muga

P1719600G

P1719400B

P1718600H

P1718400C

P1718200G

P1718100I

P1718000A

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

5.200,00 €

4.559,28 €

8.302,94 €

4.200,00 €

4.125,00 €

2.000,00 €

6.984,76 €

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

1.871,32 €

3.742,64 €

71,97%

82,09%

45,08%

89,11%

90,73%

93,57%

53,58%
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Consumibles
impressora: 128,76 €
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2021/1592

2021/1672

2021/1687

2021/1670

2021/1693

2021/1704

2021/1606

Terrades

Tallada
d'Empordà, la

Siurana
d'Empordà

Setcases

Serra de Daró

Selva de Mar, la

SausCamalleraLlampaies

P1720900H

P1720700B

P1705700A

P1720400I

P1720300A

P1720000G

P1719900A

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

4.100,00 €

5.000,00 €

4.508,74 €

2.904,00 €

5.500,00 €

4.307,76 €

4.200,00 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

2.717,16 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

91,28%

74,85%

83,01%

93,57%

68,05%

86,88%

89,11%
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2021/1663

2021/1448

2021/1533

2021/1692

2021/1609

2021/1491

2021/1492

Vall d'en Bas, la

Vall de Bianya,
la

Vajol, la

Ullastret

Toses

Tortellà

Torroella de
Fluvià

P1701700E

P1722100C

P1701500I

P1721800I

P1721400H

P1721300J

P1721100D

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

4.500,00 €

4.500,00 €

4.000,00 €

7.020,00 €

4.833,40 €

9.500,00 €

4.000,00 €

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

83,17%

83,17%

93,57%

53,31%

77,43%

39,40%

93,57%
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2021/1634

2021/1678

2021/1633

2021/1632

2021/1585

2021/1534

2021/1703

Viladasens

Viladamat

Vilabertran

Vidreres

Vidrà

Ventalló

Vallfogona del
Ripollès

P1723000D

P1723100B

P1722800H

P1722700J

P1722600B

P1722400G

P1722200A

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

5.000,00 €

7.875,92 €

5.251,69 €

8.000,00 €

4.000,00 €

7.977,46 €

5.200,00 €

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

74,85%

47,52%

71,27%

46,78%

93,57%

46,92%

71,97%
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2021/1635

2021/1480

2021/1689

2021/1690

2021/1669

Vilanant

Vilamaniscle

Vilamacolum

Vilallonga de
Ter

Vilafant

P1724500B

P1724300G

P1724200I

P1724000C

P1723800G

P1723500C

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

Despeses
corrents al
consultori
local

4.209,26 €

4.000,00 €

5.900,00 €

6.200,00 €

5.390,70 €

8.805,36 €

100%

100%

100%

100%

100%

80%

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

3.742,64 €

88,91%

93,57%

63,43%

60,37%

69,43%

42,50%

400.000,00
€

Vila-sacra

TOTAL.

2021/1688
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CIF

Projecte / Programa / Activitat

Data sol·licitud

Motiu exclusió

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes
les despeses excloses (quan n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la
subvenció màxima absoluta de 4.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas.

ANNEX II

Ajuntament

Sol·licituds desestimades
Núm.
Expedient

No es tracta d’un consultori local. Incompleix punt
1 Bases

Són despeses d’inversió. No subvencionables en
aquesta línia. Incompleix punt 4 Bases

13/05/21

17/05/21

Despeses Consultori

Són despeses d’inversió. No subvencionables en
aquesta línia. Incompleix punt 4 bases

Despeses consultori local,
(adquisició lliteres, cortina i
bàscula)
P1703500G

Despeses consultori local,
(adquisició monitor d’apnees)

05/05/21

P1701100H

Cadaqués

P1711600E

Armentera, l'

2021/1646

Montagut i Oix

2021/1681

2021/1531
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Annex III Bestretes 2021 i imports 2022

CIF

SUBVENCIO

(50%)
BESTRETA
(2021)

(50%)
RESTA
(2022)

Albanyà

P1700300E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1470

Albons

P1700400C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1657

Alp

P1700600H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1471

Avinyonet de Puigventós

P1701200F

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1673

Bellcaire d'Empordà

P1702100G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1472

Bescanó

P1702300C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1647

Biure

P1724900D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1473

Boadella i les Escaules

P1703200D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1451

Borrassà

P1702900J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1701

Cabanes

P1703300B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1668

Campllong

P1704200C

2.105,24 €

1.052,62 €

1.052,62 €

2021/1450

Canet d'Adri

P1704400I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1474

Cantallops

P1704500F

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1524

Capmany

P1704600D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1653

Cellera de Ter, la

P1720100E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

Núm.
Expedient

Ajuntament (SAC 2021)

2021/1679

29

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria

Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 43 de 95

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44

APROVAT
22/09/2021 10:44

2021/1454

Cervià de Ter

P1705500E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1623

Cistella

P1705600C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1671

Colera

P1705900G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1475

Colomers

P1706000E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1626

Cornellà del Terri

P1706100C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1661

Crespià

P1706300I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1495

Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de
l'Heura

P1706400G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1539

Darnius

P1706500D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1453

Espinelves

P1706900F

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1476

Espolla

P1707000D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1651

Esponellà

P1707100B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1667

Far d'Empordà, el

P1700500J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1477

Foixà

P1707400F

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1528

Fontanals de Cerdanya

P1703600E

1.826,13 €

913,07 €

913,06 €

2021/1586

Fontcoberta

P1707600A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1587

Fortià

P1707900E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1627

Garrigàs

P1708100A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1584

Garriguella

P1708300G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €
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2021/1588

Ger

P1708400E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1662

Gombrèn

P1708600J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1652

Gualta

P1708700H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1648

Jafre

P1709100J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1658

Juià

P1709400D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1452

Lladó

P1709500A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1628

Llambilles

P1709700G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1485

Llanars

P1709800E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1676

Maçanet de Cabrenys

P1710800B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1607

Madremanya

P1710400A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1532

Maià de Montcal

P1711000H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1449

Masarac

P1710600F

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1682

Massanes

P1710700D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1540

Mieres

P1711200D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1629

Mollet de Peralada

P1711300B

2.245,59 €

1.122,80 €

1.122,79 €

2021/1545

Molló

P1711400J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1636

Mont-ras

P1711700C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1541

Navata

P1711800A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €
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2021/1530

Ogassa

P1711900I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1502

Palau de Santa Eulàlia

P1712600D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1659

Palau-Sator

P1712900H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1630

Pals

P1713200B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1691

Pardines

P1713300J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1683

Parlavà

P1713400H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1700

Pau

P1713600C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1674

Pedret i Marzà

P1713700A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1589

Peralada

P1714000E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1631

Planoles

P1714300I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1478

Pont de Molins

P1714400G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1654

Portbou

P1714700J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1542

Queralbs

P1704700B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1686

Rabós d'Empordà

P1715200J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1494

Riells i Viabrea

P1715500C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1503

Riudaura

P1715800G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1660

Riumors

P1716000C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1544

Sant Aniol de Finestres

P1719500I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €
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2021/1655

Sant Climent Sescebes

P1716700H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1608

Sant Feliu de Pallerols

P1717100J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1649

Sant Jaume de Llierca

P1717500A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1590

Sant Joan de Mollet

P1717800E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1526

Sant Julià de Ramis

P1717900C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1543

Sant Julià del Llor i Bonmatí

P1725100J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1493

Sant Llorenç de la Muga

P1718000A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1656

Sant Martí de Llémena

P1718100I

1.871,32 €

935,66 €

935,66 €

2021/1479

Sant Martí Vell

P1718200G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1504

Sant Miquel de Fluvià

P1718400C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1525

Sant Pau de Segúries

P1718600H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1702

Santa Llogàia d'Àlguema

P1719400B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1675

Santa Pau

P1719600G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1606

Saus-Camallera-Llampàies

P1719900A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1704

Selva de Mar, la

P1720000G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1693

Serra de Daró

P1720300A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1670

Setcases

P1720400I

2.717,16 €

1.358,58 €

1.358,58 €

2021/1687

Siurana d'Empordà

P1705700A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €
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2021/1672

Tallada d'Empordà, la

P1720700B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1592

Terrades

P1720900H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1492

Torroella de Fluvià

P1721100D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1491

Tortellà

P1721300J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1609

Toses

P1721400H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1692

Ullastret

P1721800I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1533

Vajol, la

P1701500I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1448

Vall de Bianya, la

P1722100C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1663

Vall d'en Bas, la

P1701700E

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1703

Vallfogona del Ripollès

P1722200A

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1534

Ventalló

P1722400G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1585

Vidrà

P1722600B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1632

Vidreres

P1722700J

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1633

Vilabertran

P1722800H

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1678

Viladamat

P1723100B

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1634

Viladasens

P1723000D

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1669

Vilafant

P1723500C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1690

Vilallonga de Ter

P1723800G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €
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2021/1689

Vilamacolum

P1724000C

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1480

Vilamaniscle

P1724200I

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1635

Vilanant

P1724300G

3.742,64 €

1.871,32 €

1.871,32 €

2021/1688

Vila-sacra

P1724500B

3.742,64 €

1.871,31 €

1.871,33 €

TOTALS

400.000,00

200.000,00

200.000,00
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5. Expedient 2020/2488/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al suport
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social (ASIA,
ASIO), per a l'any 2021
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Publicades al BOP de Girona:

Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Període subvencionable

Bases específiques reguladores adreçades a
ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis
d'acció/benestar social i a entitats sense ànim de
lucre per al suport econòmic a les inversions en
equipaments dels centres d'acció social de la
demarcació de Girona
Número 98, de 22 de maig de 2018 i les bases
definitives publicades al BOP de Girona núm.130,
de 5 de juliol de 2018.
Convocatòria de subvencions a ajuntaments i
organitzacions no lucratives per al suport econòmic
a les inversions en equipaments dels centres
d'acció social (ASIA, ASIO) per a l'any 2021,
publicada al BOP de Girona núm.42, de 3 de març
de 2021.
Subvencions concurrència no competitiva
100.000,00 €
4/3110/76200 Programa inversió en centres socials
per ajuntaments
4/3110/78001 Inversions en equipaments de
caràcter social ONL
De l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2021.

Data
obertura
període
Del 4 de març de 2021 fins al 8 d’abril de 2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
1.El 14 de juny de 2021, 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:
“....
S’han presentat 19 sol·licituds per a la línia d’ajuntaments, i 25 per a la
d’organitzacions no lucratives. L’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i
organitzacions no lucratives que consten els Annexos I i II s’ajusta al que es marca en
les bases com a subvencionable i compleixen amb tots els requisits per obtenir la
subvenció. S’han desestimat 3 sol·licituds, que es fan constar en l’Annex III, perquè es
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tracta de sol·licituds per a conceptes no subvencionables o exclosos expressament en
les bases.
El nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la subvenció
màxima que correspondria en aplicació dels percentatges previstos en la convocatòria,
motiu pel qual ha calgut fer prorrateig per ajustar el total concedit en cada cas al crèdit
disponible.
Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats 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.
...”
“...
Un cop s’han aplicat a les sol·licituds els criteris definits en el punt 7 de la
convocatòria, en resulta la relació de beneficiaris que es detallen en els Annexos I i II.
...”
2. Vist l’informe proposta, de data 16 de juny de 2021, de la cap de l’Àrea de Promoció
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones i la gerent de Dipsalut en què proposen
l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvenció a ajuntaments i
organitzacions no lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments
dels centres d'acció social (ASIA, ASIO), per a l'any 2021, amb base a l’informe tècnic
esmentat, de 14 de juny de 2021, de valoració de les sol·licituds.
Fonaments de dret
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.
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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.
Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I i les entitats que s’inclouen en Annex II
compleixen amb tots els requisits previstos a les bases reguladores i a la convocatòria
per obtenir aquesta subvenció. A més amb la presentació de la sol·licitud els
beneficiaris, declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Atès el punt 5 de la convocatòria i al punt 8 de les bases reguladores de la subvenció
que preveuen que el Servei de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les persones
serà el centre gestor d’instrucció del procediment de concessió d’aquesta subvenció i
qui a la vista de l’expedient formularà la proposta de resolució degudament motivada.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
D’acord amb el punt 6 de la convocatòria d’aquesta subvenció i el punt 9 de les Bases
reguladores de la subvenció la proposta de resolució serà sotmesa a consideració del
Consell Rector que és l’òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà
definitivament.
Vistos aquests antecedents, i atès que és l’òrgan competent per la resolució del
procediment, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I i en l’Annex II que han
optat a la convocatòria de subvenció a ajuntaments i organitzacions no lucratives per
al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social
(ASIA, ASIO), per a l'any 2021 les subvencions pels conceptes i imports que s’hi
detallen.
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten en l’Annex III, pels motius que s’hi
indiquen.
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Tercer. Disposar la despesa per un l’import de cent mil euros (100.000,00 €), amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut de 2021, que es
detallen a continuació:
Aplicació
pressupostària

Crèdits

Programa inversió en centres
socials per ajuntaments

4/3110/76200

50.000,00 €

Inversions en equipaments de
caràcter social ONL

4/3110/78001

50.000,00 €

Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari de 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 14 de setembre de 2021.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-Tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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2021/1224

2021/1247

2021/1110

2021/1050

Núm.
Expedient

Cellera de
Ter, la

Castell-Platja
d'Aro

Bisbal
d'Empordà, la

Besalú

Anglès

Ajuntament

P1705500E

P1720100E

P1705300J

P1702500H

P1702200E

P1700800D

Millora accessibilitat al
centre social

Adquisició de sistemes
de seguretat tecnològics
i obres de reparació

Adequació espai
d'atenció als serveis
socials

Adquisició de mobiliari

Mobiliari divers acció
social

Instal·lació ascensor
edifici BEB (serveis
socials)

Adquisició de mobiliari

2.844,07 €

32.348,61 €

1.000,00 €

4.500,00 €

987,36 €

8.936,80 €

19.000,00 €

11.109,84 €

2.378,16 €

4.645,47 €

929,09 €

3.762,83 €

733,88 €

4.645,47 €

4.645,47 €

4.645,47 €

Atorgat
final

83,62%

14,36%

92,91%

83,62%

74,33%

51,98%

24,45%

41,81%

% atorgat/base
subvencionable

Annex I - Ajuntaments

2021/1246

Cervià de Ter

P1707100B

Adquisició de mobiliari

Base
Subvenciona-ble
Corregida

2021/1182

Esponellà

P1708900D

Projecte / Programa /
Activitat

2021/1166

Hostalric

CIF

2021/1241

Conceptes no
subvencionables

Penjador: 129,47 €; 1 PC
portàtil: 898,64 €
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2021/1242

2021/1115

2021/635

2021/1123

2021/1165

2021/646

Ullastret

SausCamallera

Riudarenes

Riells i
Viabrea

Palafrugell

Maçanet de la
Selva

Juià

P1721800I

P1719900A

P1715700I

P1715500C

P1712400I

P1710900J

P1709400D

Mobiliari, calefacció i
mesures Covid

Habilitació d'un
magatzem pel Centre de
Serveis per a la gent
gran.

Adquisició de mobiliari i
equipament

Climatització local

Mobiliari i climatització

Mobiliari i Adequació

Mobiliari i sistemes
tecnològics

5.032,89 €

5.646,15 €

3.180,69 €

2.500,00 €

8.357,51 €

5.840,76 €

961,78 €

4.208,42 €

4.645,46 €

2.659,64 €

2.090,46 €

4.645,47 €

4.341,29 €

893,58 €

83,62%

82,28%

83,62%

83,62%

55,58%

74,33%

92,91%

74,33%

2021/909

129,84 €

Material d'adaptació a la
situació de pandèmia

174,69 €

P1722700J

50.000,00
€

Vidreres

TOTAL ......

2021/736

Annex II - ONL

Cadires d'oficina: 106,88 €;
Pantalles d'ordinador:
358,00 €
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% atorgat/base
subvencionable

Conceptes no
subvencionables

Reparació/substitució de
tapetes embellidores portes i
despatxos visites: 474,53 €

Atorgat
final

13,00%

Base
Subvencionable Corregida

12.315,44 €

2.241,22
€

9,96%

Projecte / Programa /
Activitat

Adequació pati per
instal·lació d'un mòdul
prefabricat: rampes,
baranes, alarma...

17.236,43 €

2.241,22
€

26,89%

CIF

G17293150

Climatització, mobiliari i
inst. radiadors

22.500,00 €

833,44 €

18,52%

Entitat

G58434994

Adquisició furgoneta

3.098,90 €

2.241,22
€

19,51%

Núm.
Expedient

Fundació Autisme
Mas Casadevall

G17557661

Adquisició de mobiliari i
reparacions

12.102,67 €

2.241,22
€

Tala cedre: 2.147,75 €;
llicències i permisos: 280,90
€

2021/652

Associació Família i
Salut Mental de
Girona i Comarques

G28197564

Rehabilitació de la nova
seu

11.487,11 €

18,20%

2021/701

AECC Catalunya
contra el Càncer

G17715293

Despeses de
climatització

2.241,22
€

2021/784

Fundació Tutelar de
l'Empordà

G17752288

FP les Vetes

2021/982

Fundació Tutelar de
les Comarques
Gironines

2021/577

2021/1022
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8.455,00 €

2.071,59
€

2.241,22
€

4,96%

26,89%

26,51%

Despeses de
climatització

7.702,61 €

2.241,22
€

31,38%

R1700016G

45.150,00 €

588,01 €

Caritas Diocesanas
de Girona

Adquisició furgoneta
adaptada

1.874,00 €

2021/1078

G17053208

Adquisició de mobiliari

24,36%

G61242228

Associació de
Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS)

G55156152

2.241,22
€

26,37%

Centro Assistencial
Canaan

2021/1105

Viu Autisme

9.200,00 €

2.241,22
€

2021/1099

2021/1124

G17088568

Equipament pels
Centres d'intervenció
Socioeducativa
KSAMEU (remodelació
aula)

8.500,00 €

canvi de forn, plat de
dutxa, mobiliari,
adequació elèctrica,
caldera nova,
electrodomèstics,
reparació canonada

2021/1153

FP Escola Sant
Vicenç de Paül

Adquisició de mobiliari i
adequació d'espais
comuns

FP per a Disminuïts
Psíquics del Pla de
l'Estany

G17662495

2021/1164

reparació canonada i teules
628 €
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2021/1197

2021/1183

2021/1179

2021/1178

FP Drissa

Fundació Vilagran
Maristany

FP Llars Amistat
Cheshire

Integra, Associació
per la Inclusió de
Col·lectius de Risc

G17588047

G17582123

G08593188

G17035445

Adequació lavabos del
centre CREI la Ginesta

Adquisició de mobiliari i
sistemes tecnològics

Adquisició d'una
furgoneta adaptada

Equipament sala
estimulació multi
sensorial

Adquisició de mobiliari
pel menjador d'Integra

10.543,99 €

12.000,00 €

28.084,24 €

11.097,58 €

8.561,83 €

2.241,22
€

2.241,22
€

2.241,22
€

2.241,22
€

2.241,22
€

21,26%

18,68%

7,98%

20,20%

26,18%

20,38%

G17925215

2.241,22
€

26,89%

Fundació Privada
Resilis

10.994,51 €

1.294,98
€

2021/1198

4.815,00 €

G17695768

Adequació de la sala
polivalent

FP Astres

G17569443

2021/1199

FP Roses contra el
Càncer

Adaptació d'un espai
d'esbarjo, oci i
estimulació per als
usuaris/treballadors amb
discapacitat psíquica del
CO Girona

2021/1202
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Athena, foment per a
l'Esperit Empresarial
i ocupació amb
l'acompanyament
d'Arts Escèniques

G17397969

Adequació espais
Instal·lacions fundació
Mifas

Inversions diverses en el
centre de la fundació

11.103,10 €

33.748,59 €

8.035,00 €

2.241,22
€

2.241,22
€

2.241,22
€

2.151,58
€

8,40%

20,19%

6,64%

26,78%

40,34%

2021/1205

Fundació Tresc

G17378704

Adquisició de rentadora
industrial i instal·lació
sistema d'electroimants
a portes tallafoc

26.684,79 €

1.932,02
€

2021/1215

FP Mifas

G17535055

Instal·lació de panells de
protecció de les parets i
portes de la 2a planta de
la Residència Vila Vella

4.789,11 €

2021/1225

FP de Serveis
Assistencials de la
Garrotxa

G17037607

Adquisició d'elements
tecnològics

2021/1243

Hospital-Asil de
Pobres i Malalts de
Torroella de Montgrí

G55283550

2021/1248

26,90%

G17405184

786,42 €

Associació Educativa
Vall del Terri

2.923,79 €

2021/1249

Modernització de
mobiliari de taller,
reparació de caldera de
l'espai polivalent i
adquisició de 3 armaris
per l'espai polivalent.

Ordinador sobretaula:
640,00, Monitor
multimèdia:118,00 €, Teclat i
mouse inalàmbric 36,00 €:;
Dock Station per portàtil:
80,00 €; Impressora multi
funció: 353,00 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 58 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

Annex III – Sol·licituds excloses

TOTAL ....

Projecte

Import
sol·licitat

50.000,00
€

NIF

Ajuntament/ONL

Núm.
Expedient/

Banyoles

Motius exclusió

No és una acció de millora
d’equipament per a usuaris de la
xarxa de serveis socials

5.000,00 €

P1701600G

Disseny i producció retolació

2021/984

No és un equipament per a usuaris
de la xarxa de serveis socials
Bàscara

3.000,00 €

P1701800C

Fotocopiadora multi funció amb funció
d'escaneig i penjador de peu

Obres de reforma i adequació de
l'espai destinat a aula de cuina

2021/1207

Aiguaviva

No es subvencionen les oficines
tècniques . Convocatòria, punt 1
P1700200G

382,23 €

2021/1244
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6. Expedient 2020/2218/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI), per a
l'any 2021
Quadre de característiques de la subvenció:

Nom bases:

Publicades al BOP de Girona:
Nom convocatòria:
Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:
Període subvencionable

Bases específiques reguladores de subvencions
en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en
endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a
ONL
Número 56, del 20 de març de 2019 i les bases
definitives al BOPG núm.83, de 30 d’abril de 2019
Convocatòria de subvenció en matèria de
intervencions terapèutiques per a ONL (SOI), per
a l'any 2021.Publicada al BOP de Girona núm.42,
de 3 de març de 2021
Subvencions concurrència competitiva
90.000,00 €
4/3110/48900 Programa foment "condicions i
estils de vida" per a ONL
Del dia 1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de
2021

Data
obertura
període
Del 4 de març de 2021 fins el 8 d’abril de 2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
1. El 2 de juny de 2021, 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 37 sol·licituds, les quals compleixen els requisits de les bases i la
convocatòria i es detallen en l’Annex I.
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de
subvenció en temps i forma. Les 37 entitats incloses en Annex I esmentat 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.
Les entitats de l’Annex I compleixen els requisits per accedir a aquestes subvencions
(ser entitats sense ànim de lucre i tenir seu o delegació a les comarques de Girona) i
declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de
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conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions
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 el punt 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 es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia
del projecte i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable corregida, es
concreta l’import final de la subvenció en l’Annex I.
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a noranta mil
euros (90.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la convocatòria en
aquest procediment.”
2. D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 8 de juny de 2021 ha
examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds i
ha formulat la proposta de resolució, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
3. En data 15 de juny de 2021, la cap de Servei de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones, va emetre un informe en el qual enumera els fets, informa de
les disposicions legals aplicables i dels pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva de la proposta de resolució.
Fonaments de dret
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), 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 LGS.
L’article 13.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona preveu
que una comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin
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dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva, la composició de la
qual s’ha de determinar a les bases específiques. Així mateix, aquest article disposa
que la presidenta de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució.
De conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores, la presidenta de Dipsalut
és la presidenta de la Comissió Qualificadora.
D’acord amb l’article 24.4 de la LGS, aquesta proposta de resolució tindrà caràcter de
definitiva atès que no figuren en el procediment i no s’han tingut en compte altres fet o
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El mateix punt 8 de les bases i el punt 5 de la convocatòria de la subvenció estableixen
que el president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la
convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la
valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l’informe tècnic emès pel
centre gestor i de conformitat amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, por el que se aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona el president de la Comissió Qualificadora en formularà la proposta
de resolució.
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, competent per formular la proposta de resolució de la subvenció, que
el Consell Rector és l`òrgan competent de la resolució del procediment i a proposta de
la Comissió Qualificadora, el Consell Rector 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 subvenció en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL (SOI),
per a l'any 2021, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
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Segon. Disposar la despesa per un import total de noranta mil euros (90.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2021, que es
detalla a continuació:
Aplicació
pressupostària
Programa foment" condicions i
estils de vida" per a ONL

4/3110/48900

Crèdits
90.000,00 €

Tercer. Condicionar el lliurament de la subvenció que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari de 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 dia 21 de setembre de 2021.
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 i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Entitat

Taula 1 Classificació dels projectes

Núm.
Expedient

Subvenció màxima en funció de
Tipologia de
tipologia projecte, pressupost anual
Projectes (1 o
de l’entitat, pressupost del projecte i
2)
import sol·licitat

Sessions d'equinoteràpia

1

2

4.800,00 €

4.800,00 €

Projecte

Activa't contra el deteriorament cognitiu

1

4.300,00 €

Centro Asistencial Canaan

Atenció Psicosocial als malalts de càncer
de Roses , supervivents i familiars.

4.300,00 €

Associació de Desenvolupament
del Centre d'Equinoteràpia la
Marginera de la Bosa

2021/628

Fundació Privada Roses contra
el Càncer

2

2021/562

2021/728

Associació Família i Salut Mental Respirs Familiars i activitats de lleure per a
de Girona i Comarques
persones amb malaltia mental
2021/751

Activitat aquàtica per a persones amb
diversitat funcional i llurs famílies

1.350,00 €

Viu Autisme

2

2021/782
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2021/1049

2021/1047

2021/1046

2021/1041

2021/1020

2021/1018

2021/966

2021/862

2021/794

Fundació Privada per la lluita
contra l'Esclerosi Múltiple

Fundació Autisme Mas
Casadevall

Ass. de Cardiopaties Congènites
AACIC

Fundació Concepció Juvanteny

Fundació privada Llars Amistat
Cheshire FP

Fundació Montilivi

Associació Resitua't

Fundació Privada les Vetes

Associació Gironina de
Prevenció de les malalties del
Cor (GICOR)

Fisioteràpia per a persones amb Esclerosi
Múltiple

Teràpies diverses

Intervencions t. per millora qualitat de vida
de nens/nes i joves amb cardiopaties i els
seus familiars

Abordatge integral de l'Abús Sexual Infantil
i Juvenil

Teràpia assistida amb gossos

Projecte ConfiPla

La Saleta. Projecte d'acció intervenció
psicoterapèutica en l'àmbit educatiu

Dansateràpia tranpersonal per a la
integració i millora de la qualitat de vida de
persones grans ingressades en centres
residencials

Serveis d'atenció a malalts del cor (físsio) i
difusió

2

1

1

1

2

2

1

2

2

4.500,00 €

4.500,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

3.220,00 €

4.500,00 €

4.800,00 €

4.500,00 €

4.000,00 €
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2021/1194

2021/1177

2021/1163

2021/1161

2021/1111

2021/1106

2021/1098

2021/1075

2021/1074

AECC Catalunya Contra el
Càncer

ONG El Bon Samarità

Associació Teatral i Social el
Trampolí

Integra, Associació per l'Inclusió
de Col·lectius de Risc

Associació Pots

Associació d'Ajut als Malalts
Alzheimer i Afectats AMA

Associació Tirita Clown

Associació Catalana d'Afectats
de Fibromiàlgia ACAF

Fundació Internacional Miquel
Valls contra l'Esclerosi Lateral
Amiotròfica

Atenció psicològica a malalts oncològics i a
les respectives famílies a l'Espai actiu de
l'entitat

Acompanyament i suport a persones en
situació de vulnerabilitat social

Cuidar-te per cuidar-lo

Programa d'Activitats terapèutiques per a
persones amb discapacitat intel·lectual

Equip de reforç motriu per a persones amb
discapacitat

Teràpia estimulació cognitiva per a malats
d'Alzheimer

Tirita Clown Pallasses d'Hospital

Suport a persones afectades de Síndromes
de Sensibilització Central

Atenció domiciliaria en teràpia ocupacional
a persones afectades ELA província de
Girona

2

1

2

2

2

2

2

2

2

4.500,00 €

4.800,00 €

4.300,00 €

4.500,00 €

1.800,00 €

4.300,00 €

4.300,00 €

1.700,00 €

4.500,00 €
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2021/1226

2021/1217

2021/1214

2021/1213

2021/1212

2021/1211

2021/1210

2021/1209

2021/1195

Entretemps, associació pel
Tallers d'escriptura terapèutics per
desenvolupament cultural i social
persones en risc d'exclusió social
de gent necessitada

Fundació Vilagran Maristany

Fundació privada Infància i
Família

Fundació Privada Astres

Escenaris Especials, Associació
sense ànim de lucre

Grup Iris. Ass. d'Empordaneses
afectades de càncer de mama

Fundació Privada de Serveis
Assistencials de la Garrotxa

Fundació Privada Drissa

Fundació Privada per a
Disminuïts Psíquics del Pla de
l'Estany

Teràpia assistida amb gossos

Servei d’Atenció Terapèutica

Teràpia assistida amb animals i ioga per a
persones amb discapacitat intel·lectual

El teatre com a eina de transformació social

Mirant endavant, treballant i acompanyant

Teràpia assistida amb cavalls

La Foixarda, per a la millora de la qualitat
de vida de persones amb trastorns mentals

Suport a familiars/persones cuidadores

1

2

2

2

1

2

2

1

2

4.800,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.332,30 €

4.000,00 €

3.985,00 €

3.439,60 €

5.000,00 €

4.500,00 €
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2021/1271

2021/1269

2021/1267

2021/1237

Associació Tots Hi Som 2014

Associació Socioeducativa
NouSol

Fundació Privada Mifas

Associació Catalana de
Parkinson de Blanes i Comarca
de la Selva

Estimulació precoç TEA

Projecte Goig

Suport domiciliari a persones amb
discapacitat física

Manteniment de les capacitats físiques i
cognitives en els pacients amb Parkinson

2

2

2

2

4.300,00 €

4.300,00 €

4.225,20 €

4.000,00 €

Conceptes no
subvencionables

4.300,00 €

36,03%

%
atorgat/base
subvencionable

2

2.521,96

Atorgat
final

Activitats grupals per millorar la qualitat de
vida de les persones afectades per Ictus

7.000,00 €

Base
subvencionable
corregida

Associació Ictus Girona

NIF

Llistat de subvencions

Entitat

Associació de
Desenvolupament del Centre
Sessions
d'Equinoteràpia la Marginera G55338685
d'equinoteràpia
de la Bosa

Projecte/Activitats

2021/1273

Annex I

Núm.
Expedient

2021/562

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 68 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

2021/862

2021/794

2021/782

2021/751

2021/728

2021/628

Associació Resitua't

Fundació Privada les Vetes

Associació Gironina de
Prevenció de les malalties
del Cor (GICOR)

Viu Autisme

Associació Família i Salut
Mental de Girona i
Comarques

Fundació Privada Roses
contra el Càncer

Centro Asistencial Canaan

Dansateràpia
tranpersonal per a la
integració i millora de
G17293150 la qualitat de vida de
persones grans
ingressades en
centres residencials

Serveis d'atenció a
G17361650 malalts del cor
(físsio) i difusió

Activitat aquàtica per
a persones amb
G55156152
diversitat funcional i
llurs famílies

G17557661

Respirs Familiars i
activitats de lleure
per a persones amb
malaltia mental

Atenció Psicosocial
als malalts de càncer
G17569443 de Roses ,
supervivents i
familiars.

Activa't contra el
G61242228 deteriorament
cognitiu

9.786,00 €

10.214,91 €

13.000,00 €

1.500,00 €

18.416,00 €

31.646,47 €

9.687,51 €

2.815,21

2.639,26

2.346,01

791,79

2.521,96

2.815,21

2.815,21

28,77%

25,84%

18,05%

52,79%

13,69%

8,90%

29,06%

2021/966

La Saleta. Projecte
d'acció intervenció
G55139448
psicoterapèutica en
l'àmbit educatiu
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Sou administrativa:
20.478,96 €
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2021/1046

2021/1041

2021/1020

2021/1018

Ass. de Cardiopaties
Congènites AACIC

Fundació Concepció
Juvanteny

Fundació privada Llars
Amistat Cheshire FP

Fundació Montilivi

Intervencions t. per
millora qualitat de
vida de nens/nes i
G60605318
joves amb
cardiopaties i els
seus familiars

Abordatge integral de
G62207899 l'Abús Sexual Infantil
i Juvenil

G08593188

Teràpia assistida
amb gossos

G55121891 Projecte ConfiPla

20.200,00 €

45.000,00 €

4.600,00 €

14.000,00 €

2.639,26

2.346,01

2.932,51

1.888,54

2.639,26

5,77%

11,61%

6,52%

41,06%

18,85%

Material d'oficina: 300,00
€

19,36%

Telèfon: 95,00 €; Material
fungible: 60,00 €

45.739,82 €

2.639,26

23,81%

G58434994 Teràpies diverses

13.630,09 €

2.639,26

Fundació Autisme Mas
Casadevall

Fisioteràpia per a
Fundació Privada per la lluita
G59165100 persones amb
contra l'Esclerosi Múltiple
Esclerosi Múltiple

2021/1047

2021/1049

11.086,70 €

Coordinadora habitatge:
6.344,95; Coordinador
Tallers: 6.571,56;
Materials estimulació
sensorial: 5.500,00;

2021/1074

Atenció domiciliaria
en teràpia
ocupacional a
G63880165
persones afectades
ELA província de
Girona
Fundació Internacional
Miquel Valls contra
l'Esclerosi Lateral
Amiotròfica

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 70 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

2021/1111

2021/1106

2021/1098

2021/1075

Integra, Associació per la
Inclusió de Col·lectius de
Risc

Associació Pots

Associació d'Ajut als Malalts
Alzheimer i Afectats AMA

Associació Tirita Clown

Associació Catalana
d'Afectats de Fibromiàlgia
ACAF

G17654989

Programa d'Activitats
terapèutiques per a
G17035445 persones amb
discapacitat
intel·lectual

G55307409

Teràpia estimulació
G17468117 cognitiva per a
malats d'Alzheimer

G55255616

Cuidar-te per cuidarlo

Tirita Clown
Pallasses d'Hospital

Suport a persones
afectades de
G43595206 Síndromes de
Sensibilització
Central

5.375,00 €

10.000,00 €

4.000,00 €

25.000,00 €

14.550,00 €

3.700,00 €

2.521,96

2.639,26

1.055,70

2.521,96

2.521,96

997,05

46,92%

26,39%

26,39%

10,09%

17,33%

26,95%

Equip de reforç
motriu per a
persones amb
discapacitat

2021/1161

Associació Teatral i Social el
Trampolí

17,60%

2021/1163

2.815,21

ONG El Bon Samarità

16.000,00 €

2021/1177

Acompanyament i
suport a persones en
G17618307
situació de
vulnerabilitat social

Atrezzo: 250,00€
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2021/1212

2021/1211

2021/1210

2021/1209

2021/1195

2021/1194

Fundació Privada Astres

Escenaris Especials,
Associació sense ànim de
lucre

Grup Iris. Ass.
d'Empordaneses afectades
de càncer de mama

Fundació Privada de Serveis
Assistencials de la Garrotxa

Fundació Privada Drissa

Fundació Privada per a
Disminuïts Psíquics del Pla
de l'Estany

AECC Catalunya Contra el
Càncer

El teatre com a eina
G55291751 de transformació
social

Mirant endavant,
G55169262 treballant i
acompanyant

G17535055

Teràpia assistida
amb cavalls

La Foixarda, per a la
millora de la qualitat
G17588047 de vida de persones
amb trastorns
mentals

Suport a
G17662495 familiars/persones
cuidadores

Atenció psicològica a
malalts oncològics i a
G28197564 les respectives
famílies a l'Espai
actiu de l'entitat

7.220,50 €

20.000,00 €

7.970,00 €

5.732,67 €

30.859,37 €

13.500,00 €

16.626,79 €

2.540,90

2.346,01

2.337,21

2.017,33

2.932,51

2.639,26

2.639,26

35,19%

11,73%

29,33%

35,19%

9,50%

19,55%

15,87%

2021/1213

Teràpia assistida
amb animals i ioga
G17695768 per a persones amb
discapacitat
intel·lectual

31,58%

Servei d’Atenció
Terapèutica

2.639,26

G63631402

8.358,27 €

Fundació privada Infància i
Família
2021/1214
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Coordinació i suport
administratiu: 6.544,68 €
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2021/1267

2021/1237

2021/1226

2021/1217

Fundació Privada Mifas

Associació Catalana de
Parkinson de Blanes i
Comarca de la Selva

Entretemps, associació pel
desenvolupament cultural i
social de gent necesitada

Fundació Vilagran Maristany

Suport domiciliari a
G17378704 persones amb
discapacitat física

Manteniment de les
capacitats físiques i
G17874587 cognitives en els
pacients amb
Parkinson

G17945965

G17582123

Tallers d'escriptura
terapèutics per
persones en risc
d'exclusió social

Teràpia assistida
amb gossos

5.000,00 €

7.042,00 €

20.000,00 €

11.854,00 €

9.644,40 €

2.521,96

2.478,09

2.346,01

2.815,21

2.639,26

50,44%

35,19%

11,73%

23,75%

27,37%

18,05%

G17989781 Projecte Goig

2.521,96

26,24%

Associació Socioeducativa
NouSol

13.975,00 €

2.521,96

2021/1269

Estimulació precoç
TEA

9.612,00 €

Associació Tots Hi Som 2014 G55197321

Activitats grupals per
millorar la qualitat de
vida de les persones
afectades per Ictus

2021/1271

G55213839

Associació Ictus Girona

90.000,00

2021/1273

TOTAL

Material: 4.950,00 €;
Gestió administrativa:
3.450,00 €; Subministres:
350,00 €
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7. Expedient 2021/858/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament
ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació
especial (CMFA i CDEE), per a l'any 2021
Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Publicades al BOP de Girona,
Nom convocatòria:

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Bases específiques reguladores de subvencions
adreçades a les administracions locals i entitats
sense ànim de lucre per al finançament de les
despeses del funcionament ordinari dels consultoris
locals, equipaments municipals on es dugui a terme
formació per a persones adultes i centres docents
d'educació especial ubicats a la demarcació de
Girona.
Número 56, de 23 de març de 2021
Convocatòria de subvencions per al finançament de
les despeses derivades del funcionament ordinari
dels centres de formació d'adults i dels centres
docents d'educació especial (CMFA i CDEE), per a
l'any 2021, publicada al BOP de Girona núm.73, de
19 d’abril de 2021.
Subvencions concurrència no competitiva
190.000,00 €
1/2310/46203/CEE -Manteniment Centres educació
especial per a Aj.
1/2310/46502/CEE - Manteniment Centres educació
especial per a Cons.Com.
1/2310/46702/CEE - Manteniment Centres educació
especial per a consorcis
1/2310/48901 CEE- Manteniment Centres educació
especial per ONL
1/2310/46204 CFA- Manteniment centres formació
adults per a ajuntaments
1/2310/45000 -CEE Manteniment centres edu.esp
pertanyents a l’admin Gral. de la comunitat
autònoma

Període subvencionable
Del dia 1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de 2021.
Data
obertura
període Del 20 d’abril de 2021 fins el 13 de maig de 2021
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2021 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
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1. El 16 de juny de 2021, la cap de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i
relacions institucionals, emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta:
“....
La convocatòria de centres de formació per a persones adultes es va publicar al BOP
de Girona núm. 73, de 19 d'abril de 2021 i el període de sol·licitud va finalitzar el dia 13
de maig de 2021. La convocatòria preveu una subvenció màxima per Ajuntament de
12.000,00 €, en funció de la puntuació obtinguda dels criteris de valoració del punt 7
de les bases. S’han presentat 17 sol·licituds, les quals 16 compleixen els requisits de
la convocatòria i els Ajuntaments sol·licitants han fet la declaració responsable del
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i una ha estat
desestimada per no adequar-se a l’objecte de la convocatòria tal i com es detalla en
l’annex 3.
...”
“...
Informo:
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 per a la convocatòria de
centres de formació de persones adultes.
Els 17 ajuntaments que hi consten fan tots ells 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 criteris d’avaluació del punt 7 de la
convocatòria amb un topall de 12.000,00 €, tenint en compte també la base
subvencionable, l’import sol·licitat en cada cas i el crèdit previst en el marc de la
convocatòria.
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas segons el pressupost,
la sol·licitud i l’import màxim absolut.
Per tant, ha calgut fer un prorrateig per ajustar el total de subvencions que es proposa
atorgar als 75.000,00 € de crèdit disponible per a aquesta convocatòria. Que el total de
les subvencions valorades ascendeix a setanta cinc mil euros (75.000 euros) exhaurint
la dotació prevista en el procediment.
Les 16 sol·licituds d’Ajuntaments que consten en l’Annex I compleixen amb els
requisits de les bases i la convocatòria per obtenir aquesta subvenció, el termini
marcat en la convocatòria per a la justificació de la subvenció finalitza el 14 d’octubre
de 2021.
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Que en la línia de centres docents d’educació especial s’han presentat 10
sol·licituds de subvenció que consten a l’Annex II: 6 d’ajuntaments, 1 de consorci, 2
d’ONL i 1 d’un centre d’educació especial. Totes les sol·licituds presentades
compleixen els requisits de les bases i la convocatòria.
Que tots els ajuntaments sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les
subvencions objecte d’aquestes bases i han acreditat el compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’una declaració
responsable.
Que els beneficiaris que són entitat sense ànim de lucre es troben al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
que consten en l’Annex II s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte
subvencionable i 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
17.000,00 €.
Que el nombre de sol·licituds presentades permet adjudicar als sol·licitants la
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als
115.000,00 € destinats a la convocatòria.
(…)
El total de subvencions valorades ascendeix a 115.000,00 €. Per tant s’exhaureix la
dotació de la convocatòria en aquest procediment.”
En l’esmentat informe tècnic de valoració de sol·licituds exposa que caldrà la
redistribució de crèdit entre les aplicacions previstes a la convocatòria que afecten a la
línia de despeses derivades del funcionament dels centres docents d’educació
especial (CDEE), per a l’any 2021 i per tant la redistribució queda de la següent
manera:

Aplicació
pressupostària
CEE-Manteniment
Centres educació
especial per a Aj.
CEE - Manteniment
Centres educació
especial per a Cons.Co.
CEE - Manteniment
Centres educació
especial per a consorcis

Crèdits
inicials

1/2310/46203

75.000,00 €

1/2310/46502

5.000,00 €

1/2310/46702

5.000,00 €

Crèdits a
diposar
67.713,27 €

Diferència
- 7.286,73 €
- 5.000 €

0,00 €
12.428,91 €

+ 7.428,91 €
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CEE- Manteniment
Centres educació
especial per ONL
CEE-Manteniment
centres pertanyents a
l'admin.gral. CCAA
CFA- Manteniment
centres formació adults
per a ajuntaments
TOTAL

APROVAT
22/09/2021 10:44

- 142,18 €

1/2310/48901

25.000,00 €

24.857,82 €

1/2310/45000

5.000,00 €

10.000,00 €

+ 5.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

0,00 €

190.000,00 €

190.000,00€

0,00 €

1/2310/46204

2. Vist l’informe proposta, de data 23 de juny de 2021, de la cap de la secció d’Acció
Social de l’Àrea de Govern i relacions institucionals i la gerent de Dipsalut, en què
proposen l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions per al
finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de
formació d'adults i dels centres docents d'educació especial (CMFA i CDEE), per a
l'any 2021 i la redistribució de crèdit entre les aplicacions de la línia dels centres
docents d’educació especial, amb base a l’informe tècnic esmentat, de 16 de juny de
2021, de valoració de les sol·licituds.
3. Fonaments de dret
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.
Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I i els beneficiaris que s’inclouen en Annex
II compleixen amb tots els requisits previstos a les bases reguladores i a la
convocatòria per obtenir aquesta subvenció. A més amb la presentació de la sol·licitud
els beneficiaris, declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
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subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
El punt 7 de les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions preveu que
una vegada acordada la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports citats
anteriorment, pel que fa als centre on es dugui a terme formació per a persones
adultes i els d’educació especial, entre les diferents aplicacions pressupostàries, sense
superar l’import màxim de la convocatòria.
En el punt 2 de la convocatòria es preveu que una vegada acordada la proposta de
resolució, es podran redistribuir els imports esmentats anteriorment entre les diferents
aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la convocatòria.
De conformitat amb l’informe del centre gestor, de data 16 de juny de 2021, esmentat
anteriorment es fa necessari redistribuir el crèdit entre les aplicacions previst a la
convocatòria en la línia de despeses derivades del funcionament dels centres docents
d’educació especial (CDEE).
Atès que l’òrgan competent per aprovar la redistribució de crèdit entre aplicacions és el
mateix que va aprovar l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta
convocatòria, és a dir, la Presidència de Dipsalut.
En data 23 de juny de 2021, s’ha aprovat per decret de Presidència delegar al Consell
Rector de Dipsalut, l’aprovació de la redistribució de crèdit entre les aplicacions
pressupostàries de l’esmentada convocatòria aprovada per decret de Presidència, el
13 d’abril de 2021 i publicada en BOP de Girona núm.73, de 19 d’abril de 2021, per a
la línia de despeses derivades del funcionament dels centres docents d’educació
especial (CDEE), per a l’any 2021.
L’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el
Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant ROF) disposa que, en els expedients, informarà el cap del Servei a qui
correspongui tramitar-los, exposant els antecedents i disposicions legals o
reglamentaries en que fonamenti el seu criteri.
Així mateix l’article 175 del ROF estableix que els informes per a resoldre els
expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i contindrà els extrems
següents: a) Enumeració clara i succinta dels fets; b) Disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i c) Pronunciaments que hagin de contenir la part
dispositiva.
Atès el punt 5 de la convocatòria i al punt 8 de les bases reguladores de la subvenció
que preveuen que la secció d’Acció Social serà el centre gestor d’instrucció del
procediment de concessió de la línia de subvenció de centres de formació de persones
adultes i de centres docents d’educació especial i qui a la vista de l’expedient
formularà la proposta de resolució degudament motivada.
D’acord amb el punt 6 de la convocatòria d’aquesta subvenció i el punt 9 de les Bases
reguladores de la subvenció la proposta de resolució serà sotmesa a consideració del
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Consell Rector que és l’òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà
definitivament.
Vistos aquests antecedents, i atès que és l’òrgan competent per la resolució del
procediment, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria per a la línia de despeses
derivades del funcionament dels centres docents d’educació especial (CDEE), per a
l’any 2021, amb càrrec a les aplicacions del pressupostàries del pressupost de
Dipsalut, que es detallen a continuació:

CEE-Manteniment Centres
educació especial per a Aj.
CEE - Manteniment
Centres educació especial
per a Cons.Co.
CEE - Manteniment
Centres educació especial
per a consorcis
CEE- Manteniment Centres
educació especial per ONL
CEE-Manteniment centres
pertanyents a l'admin.gral.
CCAA
CFA- Manteniment centres
formació adults per a
ajuntaments

TOTAL

Aplicació
pressupostària

Crèdits
autoritzats
inicials
(€)

Crèdits
redistribuïts
(€)

1/2310/46203

75.000,00 €

67.713,27 €

1/2310/46502

5.000,00 €

0,00 €

1/2310/46702

5.000,00 €

1/2310/48901

25.000,00 €

24.857,82 €

1/2310/45000

5.000,00 €

10.000,00 €

+ 5.000,00 €

1/2310/46204

75.000,00 €

75.000,00 €

0,00 €

190.000,00 €

190.000,00 €

0,00 €

12.428,91 €

Diferència

- 7.286,73 €
- 5.000 €

+ 7.428,91 €
- 142,18 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:
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Aplicació
pressupostària
CEE-Manteniment Centres educació
especial per a Aj.
CEE - Manteniment Centres educació
especial per a Cons.Co.
CEE - Manteniment Centres educació
especial per a consorcis
CEE- Manteniment Centres educació
especial per ONL
CEE-Manteniment centres pertanyents a
l'admin.gral. CCAA
TOTAL

1/2310/46203

Reasjustament
- 7.286,73 €
- 5.000 €

1/2310/46502
1/2310/46702
1/2310/48901
1/2310/45000

+ 7.428,91 €
- 142,18 €
+ 5.000,00 €
0,00 €

Tercer. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona.
Quart. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I i en l’Annex II que han
optat a la convocatòria de subvencions per al finançament de les despeses derivades
del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents
d'educació especial (CMFA i CDEE), per a l'any 2021, les subvencions pels
conceptes i imports que s’hi detallen.
Cinquè Desestimar la sol·licitud que consta en l’Annex III, pels motius que s’hi
indiquen.
Sisè. Disposar la despesa per un import total de cent noranta mil euros
(190.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de
Dipsalut de 2021, que es detallen a continuació:

Aplicació
pressupostària

Crèdits a disposar
(€)

CEE-Manteniment Centres educació
especial per a Aj.

1/2310/46203

67.713,27 €

CEE - Manteniment Centres
educació especial per a Cons.Co.

1/2310/46502

CEE - Manteniment Centres
educació especial per a consorcis

1/2310/46702

CEE- Manteniment Centres
educació especial per ONL

1/2310/48901

0,00 €
12.428,91 €
24.857,82 €
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CEE-Manteniment centres
pertanyents a l'admin.gral. CCAA

1/2310/45000

10.000,00 €

CFA- Manteniment centres formació
adults per a ajuntaments

1/2310/46204

75.000,00 €

TOTAL

190.000,00 €

Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
a la seva justificació mitjançant el formulari de 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 14 d’octubre de 2021.
Vuitè. 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 i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini
màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb
l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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Taula 1 Puntuacions segons criteris de valoració del punt 7 de la convocatòria

7

11

30

4

30

12

10

18

12

11

13

11

13

11

10

6

10

10

5

5

80

70

52

76

70

47

69

TOTAL

LA COOPERATIVA CENTRE CÍVIC

9

30

0

13

10

82

NOM DEL CENTRE

ESCOLA D'ADULTS

11

24

12

11

10

AJUNTAMENT

ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL

11

24

20

13

Núm.
Expedient

ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS DE ROSES

11

30

18

ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS

ROSES

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DEL RIPOLLÈS

9

30

PALAMÓS

2021/1489

RIPOLL

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS PITEUS

11

2021/1402

2021/1507

BLANES

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS VIDRERES

2021/1462

2021/1461

2021/1443

2021/1508

VIDRERES

SARRIÀ
DE
TER
SANT FELIU DE
GUÍXOLS
SANTA
COLOMA
DE
FARNERS

2021/1509
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2021/1581

2021/1564

2021/1562

2021/1547

2021/1537

TOSSA

JONQUERA

TORROELLA

CASTELL
PLATJA ARO

ARBÚCIES

SANT HILARI

CENTRE FORMACIÓ D'ADULTS DE LLORET DE
MAR

ESCOLA D'ADULTS "DIU CENTRE ALPROJECTE
PERÒ REALMENT ÉS ESCOLA"

CENTRE CULTURAL L'ALBERA

CENTRE
DE
FORMACIÓ
TORROELLA DE MONTGRÍ

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

CENTRE DE FORMACIO
DOLORS PONTS ESTEVE

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS DE SANT
HILARI

3

9

3

11

11

11

11

7

24

30

16

12

30

30

28

30

20

10

0

0

6

0

6

12

13

11

13

18

13

13

13

13

9

10

4

3

10

9

10

5

69

70

36

44

70

63

68

67

D'ADULTS

DE

MARIA

2021/1591
LLORET
MAR

AULA D'ADULTS MUNICIPAL

D'ADULTS

2021/1637

LA
BISBAL
D'EMPORDÀ

DE

2021/1638
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Ajuntament

CIF

ESCOLA
MUNICIPAL
D'ADULTS DE
PALAMÓS

Projecte /
Programa /
Activitat

58.904,00 €

Base
Subvencionable
Corregida

5.009,68 €

Subvenció
que es
concedeix
(1)

8,50

% atorgat base
subvencionable

Annex I CENTRES MUNICIPALS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Núm.
Expedient

P1712500F

7,32

AJUNTAMENT
DE PALAMOS

3.412,39 €

2021/1402

46.610,62 €

P1719800C

CENTRE CÍVIC LA
COOPERATIVA

AJUNTAMENT
DE SARRIÀ DE
TER

25,41

2021/1443

5.082,28 €

P1717000B

20.000,00 €

AJUNTAMENT
DE SANT FELIU
DE GUIXOLS

14,98

2021/1461

5.517,91 €

P1719100H

36.828,89 €

AJUNTAMENT
DE SANTA
COLOMA DE
FARNERS

10,35

2021/1462

3.775,41 €

P1716100A

ESCOLA
MUNICIPAL
D'ADULTS DE
SANT FELIU DE
GUIXOLS
ESCOLA
MUNICIPAL
D'ADULTS DE
SANTA COLOMA
DE FARNERS
ESCOLA
MUNICIPAL
D'ADULTS DE
ROSES

36.480,00 €

2021/1489

AJUNTAMENT
DE ROSES

Conceptes/
imports no
subvencionables

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 393333 0BO8C-PT995-5MIT8 2A2080F572C843144042E97B8D72801DFFE5EA11) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Secretaria
Acta: Acta Celebració sessió Consell Rector 2021/07 6 juliol
(versión 4)

22/09/2021 10:44

APROVAT
El document ha estat signat per :
1.- Presidenta de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 08:58
2.- Secretari de DIPSALUT.Signat 22/09/2021 10:44
Codi per a validació: 0BO8C-PT995-5MIT8
Data d'emissió: 22 de septiembre de 2021 a les 10:45:21
Pàgina 85 de 95

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

2021/1547

2021/1537

2021/1509

2021/1508

2021/1507

AJUNTAMENT
DE CASTELL PLATJA D'ARO

AJUNTAMENT
DE ARBÚCIES

AJUNTAMENT
DE SANT
HILARI
SACALM

AJUNTAMENT
DE VIDRERES

AJUNTAMENT
DE BLANES

AJUNTAMENT
DE RIPOLL

P1721200B

P1705300J

P1700900B

P1717400D

P1722700J

P1702600F

P1715600A

CMFA
TORROELLA DE
MONTGRÍ

CMFA PLATJA
D'ARO

CFA ARBÚCIES

CFA SANT HILARI
SACALM

28.780,00 €

33.709,74 €

13.000,00 €

30.308,00 €

84.845,66 €

80.071,99 €

13.932,00 €

3.194,58 €

5.082,28 €

4.574,06 €

4.937,08 €

4.864,47 €

5.953,54 €

5.808,33 €

5.082,28 €

5,69

17,66

13,57

37,98

16,05

7,02

7,25

36,48

CENTRE DE
FORMACIÓ
D'ADULTS DEL
RIPOLLÈS
CENTRE DE
FORMACIÓ
D'ADULTS ES
PITEUS
CENTRE DE
FORMACIÓ
D'ADULTS DE
VIDRERES

2021/1562

AJUNTAMENT
DE
TORROELLA
DE MONTGRI

56.115,65 €

2021/1564

P1709300F

2021/1581

CENTRE
CULTURAL DE
L'ALBERA - CAN
LAPORTA
AJUNTAMENT
DE LA
JONQUERA
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2021/1591

AJUNTAMENT
DE LLORET DE
MAR

AJUNTAMENT
DE TOSSA DE
MAR

P1702500H

P1710200E

P1721500E

AULA D'ADULTS
MUNICIPAL DE LA
BISBAL
D'EMPORDÀ

CMFA LLORET DE
MAR

ESCOLA ADULTS
TOSSA DE MAR

16.506,30 €

23.195,18 €

10.240,00 €

5.009,68 €

5.082,28 €

2.613,75 €

30,35

21,91

25,52
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2021/1637

AJUNTAMENT
DE LA BISBAL
D'EMPORDÀ
75.000 €

Per obtenir l’import de la subvenció NO ha calgut fer un prorrateig per adaptar el total concedit al crèdit disponible

2021/1638

(1)

AJUNTAMENT
DE RIPOLL

AJUNTAMENT
DE SALT

AJUNTAMENT
DE GIRONA

AJUNTAMENT
DE GIRONA

FUNDACIÓ
PRIVADA ELS
JONCS

P1702600F

P1715600A

P1716400E

P1708500B

P1708500B

G17292194

CIF

2021/1535

2021/1511

2021/1510

2021/1455

2021/1427

2021/1426

2021/1372

Nº
Expedient

CDEE JOAN RIU

CDEE VENTIJOL

CDEE RAMON
SURINYACH

CDEE LA MASSANA

CDEE FONT DE
L'ABELLA

CDEE PALAU

CEE MARE DE DÉU
DEL CARME

Projecte / Programa
/ Activitat

114.857,33 €

99.898,63 €

64.487,00 €

60.366,34 €

126.000,00 €

70.800,00 €

55.066,50 €

Base
Subvencionable
corregida

12.428,91
€

12.428,91
€

12.428,91
€

12.428,91
€

12.428,91
€

12.428,91
€

12.428,91
€

Atorgat
final

10,82%

12,44%

19,27%

20,59%

9,86%

17,55%

22,57%

%atorgat base
subvencionable

Annex II CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ ESPECIAL

AJUNTAMENT
DE BLANES

Q6755286I

Ajuntament/
Entitat

CONSORCI
SANT
GREGORI

Conceptes no
subvencionables
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AJUNTAMENT
DE VILAFANT

INTEGRA

CDEE ELS
ANGELS

P1723500C

G17035445

Q6755268G

2021/1594

2021/1593

2021/1580

CDEE MARE DE
DÉU DEL MONT

CDEE JOAN XXII

ESCOLA CDEE ELS
ANGELS

6.187,47 €

63.560,00 €

101.150,00 €

5.568,72 €

12.428,91
€

10.000,00
€

90,00%

19,55%

9,89%
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Ajuntament/
Entitat

P1702200E

CIF

2021/1611

Nº Expedient

AULA D'ADULTS BESALÚ

Projecte / Programa /
Activitat

7.439,61 €

Import
sol·licitat

Incompliment del punt 1. Objecte
de les bases específiques
reguladores de subvencions per a
centres de formació de persones
adultes.

Desestimació

Annex III DESESTIMADA CENTRES MUNICIPALS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

AJUNTAMENT DE
BESALÚ
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8. Expedient 2021/1821/X020203 – Proposta de resolució del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Universitat de Girona per al
foment dels estudis de medicina a Girona amb el finançament del laboratori
d’habilitats clíniques en ciències de la salut
La vocal senyora Laia Pèlach expressa la seva intenció de votar favorablement la
proposta, però destaca que aquest procediment s’ha allargat massa, atès que s’origina
arran d’un incompliment d’un conveni signat fa 10 anys, i lamenta que no s’hagi pogut
portar a terme el que s’havia previst inicialment.
La presidenta respon que celebra que finalment s’hagi pogut resoldre aquesta situació,
atès que com més temps ha anat passant, més s’ha anat complicant la solució.
Finalitzen les intervencions.
Antecedents
1. En data 15 de febrer de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va
aprovar el conveni per al foment dels estudis de medicina a la Universitat de Girona
amb la finalitat d’impulsar i facilitar els recursos per a la formació continuada en l’àmbit
de la salut pública. En aquest conveni s’estipulava que la Diputació, per mitjà del seu
organisme autònom Dipsalut, col·laboraria amb la Universitat de Girona (en endavant
UdG) contribuint al finançament del laboratori d’habilitats clíniques en ciències de la
salut mitjançant una subvenció de 600.000 €.
En quant a aquesta subvenció s’establien 2 períodes de pagament:
50% en el moment de signatura del conveni
50 % en el moment de justificació de les despeses
La justificació de la despesa es preveia com a màxim el 30 de novembre de 2011.
El pacte cinquè del conveni establia que per possibilitar la realització dels objectius i en
compliment de l’acord subscrit entre la UdG i la Diputació de Girona, el 17 de juliol de
2008, la UdG cediria a Dipsalut el dret d’ús, per un termini de 75 anys, d’un espai de
com a mínim 650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de Ciències de la
Salut, per ubicar-hi les seves dependències o altres serveis que amb la Diputació es
considerin oportuns i que l’incompliment d’aquest pacte comportaria el reintegrament
de les quantitats satisfetes per Dipsalut a aquests efectes.
El Consell Rector de Dipsalut, en data 3 de març de 2011, va acceptar l’encàrrec
esmentat anteriorment, en el sentit de exercir els drets i obligacions derivats del
conveni i de realitzar l’aportació econòmica i imputar la despesa de 600.000 euros.
L’eficàcia de l’acord quedava condicionada a l’aprovació d’una modificació de crèdit
extraordinari.
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El conveni es va signar el 30 de març de 2011, sense que l’aportació de Dipsalut es
pogués efectuar en aquell moment, aspecte que va quedar esmenat el 9 de juny de
2011, un cop aprovat el crèdit, i ordenat el pagament dels 300.000 euros previstos pel
moment de la formalització.
El dia 4 de novembre de 2011, amb caràcter previ a la finalització del període de
justificació i d’acord amb una sol·licitud de la UdG de data 31 d’octubre de 2011, el
President de Dipsalut va acordar la pròrroga d’aquest termini, allargant-lo fins el dia 31
de gener de 2012.
El dia 25 de gener de 2012 la UdG va presentar el compte justificatiu corresponent,
dins del termini concedit a l’efecte.
Més tard, mitjançant informe del responsable de Gestió Administrativa de Dipsalut de
data 24 d’octubre de 2012 es constata que l’organisme en aquell moment encara no
disposava de cap espai dins el Campus Universitari de Ciències de la Salut de la UdG
i, per tant, no constava cap assentament en el Registre de béns de l’organisme.
El secretari de Dipsalut el dia 6 de novembre de 2012 informava de la necessitat
d’introduir un punt en l’ordre del dia de la Comissió de seguiment, als efectes d’avaluar
l’incompliment dels objectius previstos i de redefinir els paràmetres legals de la
col·laboració entre ambdós organismes i el decret de Presidència de 20 de novembre
de 2012 en sol·licitava la introducció a la propera reunió que se celebrés de la
Comissió de seguiment del Conveni per al foment dels estudis de medicina a la UdG a
efectes d’avaluar l’impacte de l’incompliment del compromís per part de la Universitat.
Posteriorment també l’Interventor de la Diputació de Girona per informe de 17
d’octubre de 2013, esmenta que s’han realitzat varis requeriments a la UdG i que cal
activar el reintegrament dels imports satisfets.
Malgrat aquests antecedents, no és fins el dia 30 de maig de 2014 que s’efectua una
reunió de la Comissió de seguiment del conveni en que la UdG es compromet a
buscar uns espais alternatius.
Vist l’informe proposta, de data 27 d’octubre de 2020, emès per la gerent i el cap de
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut, en què exposen que:
“Posteriorment a la reunió de la Comissió de Seguiment de 12 de maig de 2015
s’acorda la possibilitat de posposar la obligació fins el moment de construcció efectiva
del campus, aspecte que segons la documentació en poder de Dipsalut no es va
arribar a formalitzar entre ambdues institucions, ni incorporar com a modificació del
conveni inicial.
Ambdós organismes van valorar la possibilitat, durant el 2016 i part del 2017, d’ocupar
espais del Parc Científic i Tecnològic, davant la impossibilitat actual de disposar dels
m2 requerits en el campus de la Salut, però la solució es va considerar inviable tant
per la titularitat dels espais com per la situació econòmica del Parc Científic.
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En atenció als antecedents, el dia 14 de setembre de 2018, es va notificar a la UdG un
decret de Presidència de Dipsalut que instava a reunir la Comissió de Seguiment del
Conveni per tal de tractar l’incompliment dels compromisos del conveni i, per valorar,
en el seu cas, la incoació dels tràmits oportuns per al reintegrament de la subvenció
pagada amb base a l’operació comptable aprovada el 9 de juny de 2011, corresponent
al pagament del 50% de l’import previst (300.000 euros) per part de Dipsalut.
Per tot l’esmentat, atès que els tràmits efectuats fins al moment no han aconseguit
resoldre la situació generada, es pot concloure que procedia iniciar el procediment de
reintegrament de la subvenció per import de tres-cents mil euros (300.000 €), més la
part corresponent als interessos de demora, atès l’incompliment del pacte cinquè del
conveni respecte a la cessió d’ús, per un termini de 75 anys, d’un espai de com a
mínim 650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de Ciències de la Salut,
per ubicar-hi les dependències de Dipsalut o altres serveis que amb la Diputació es
consideressin oportuns, d’acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que estableix com a causa de reintegrament
“l’incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció”.
D’acord amb l’esmentat article 37 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el reintegrament de les quantitats percebudes comporta haver d’exigir
l’interès de demora corresponent, calculat des del dia de pagament a la Universitat de
Girona (16 de juny de 2011), fins a la data que es resol la procedència del
reintegrament.
2. En data 17 de novembre de 2020, amb registre de sortida S-2020-2925, es va
notificar, per mitjans electrònics, a la Universitat de Girona l’acord aprovat pel Consell
Rector, de 3 de novembre de 2020, en la sessió ordinària 2020/10, d’inici del
procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Universitat de Girona en
el conveni per al foment dels estudis de medicina a Girona, signat el 30 de març de
2011, amb NIF Q 6750002E, per incompliment de l’obligació establerta en la clàusula
5a de l’esmentat conveni relativa a la cessió d’ús, per un import de tres-cents mil euros
(300.000,00 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicarse la liquidació definitiva.
3. Un cop ha transcorregut el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que la
Universitat de Girona no ha presentat cap al·legació, procedeix acordar el
reintegrament d’aquesta subvenció.
4. Vist l’informe proposta, de 30 de juny de 2021, emès pel cap de Serveis Jurídics,
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut, en què proposen la resolució del
procediment de reintegrament parcial, iniciat el 3 de novembre de 2020, de la
subvenció concedida a la Universitat de Girona en el conveni per al foment dels
estudis de medicina a Girona, signat el 30 de març de 2011, per incompliment de
l’obligació establerta en la clàusula 5a de l’esmentat conveni relativa a la cessió d’ús,
per un import de tres-cents mil euros (300.000,00 €), amb la inclusió dels interessos de
demora corresponents des de la data de pagament de la subvenció fins a la data
d’aprovació del reintegrament.
Fonaments de dret
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Atès el que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix als
articles 14.1 b), 15.1 c), 30 i 32 en relació amb l'obligació de justificació i comprovació
de l'adequada justificació de la subvenció i el que desenvolupa en els articles 69 i
següents el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de l’
obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest mateix
article o la justificació insuficient de la mateixa porta al reintegrament, en les
condicions previstes en l’article 37 d’aquesta Llei i que, els articles 42 i 51.1 de la Llei
General de Subvencions, preveuen que, en la tramitació del procediment, es garantirà,
en tot cas, el dret de l’interessat a l’audiència.
Atès que l’article 37.1 de la Llei General de Subvencions disposa que procedirà el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora
corresponents, des del moment de pagament de la subvenció fins a la data en que
s’acorda la procedència del reintegrament, en el cas d’ incompliment total o parcial de
l’objectiu, l’activitat el projecte o la no adopció del comportament que fonamentin la
concessió de la subvenció.
De conformitat amb el que preveu l’article 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; l’article 91 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; i
l’article 34 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, en matèria de reintegrament de subvencions.
Vist el que disposen les Lleis de pressupostos de l’Estat pels anys 2011 a 2018 i la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021
(Disposició addicional 49).
Atès que en data 3 de març de 2011 el Consell Rector de Dipsalut va acceptar
l’encàrrec fet per la Diputació de Girona, li correspon la competència per exigir al
beneficiari el reintegrament, mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article
42 de la Llei General de Subvencions.
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Acordar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Universitat de
Girona, en el conveni per al foment dels estudis de medicina a Girona signat el 30 de
març de 2011, amb CIF Q 6750002E, per incompliment de l’obligació establerta en la
clàusula 5a de l’esmentat conveni relativa a la cessió d’ús, per un termini de 75 anys,
d’un espai de com a mínim 650 m2 de superfície útil dins el Campus Universitari de
Ciències de la Salut, per ubicar-hi les dependències de Dipsalut o altres serveis que
amb la Diputació es consideressin oportuns, per un import de tres-cents mil euros
(300.000,00 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es detallen el punt
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següent per import de cent vint-i-vuit mil dos-cents setanta-cinc euros amb seixantanou cèntims (128.275,69 €).
Segon. Requerir a la Universitat de Girona, amb CIF Q6750002E, el reintegrament
parcial de la subvenció, per un import de tres-cents mil euros (300.000,00 €), més els
interessos de demora, calculats des de la data de pagament de la subvenció
(16/06/2011) fins a la data d’aprovació del reintegrament (06/07/2021), segons el detall
següent:
Base
Data inicial
(import en € )

Data final

Dies

Tipus demora
(art. 38 LGS)

Import interessos

300.000,00 €

16/06/2011

31/12/2011

198

5,000

8.136,99 €

300.000,00 €

01/01/2012

31/12/2012

366

5,000

15.000,00 €

300.000,00 €

01/01/2013

31/12/2013

365

5,000

15.000,00 €

300.000,00 €

01/01/2014

31/12/2014

365

5,000

15.000,00 €

300.000,00 €

01/01/2015

31/12/2015

365

4,375

13.125,00 €

300.000,00 €

01/01/2016

31/12/2016

366

3,750

11.250,00 €

300.000,00 €

01/01/2017

31/12/2017

365

3,750

11.250,00 €

300.000,00 €

01/01/2018

31/12/2018

365

3,750

11.250,00 €

300.000,00 €

01/01/2019

31/12/2019

365

3,750

11.250,00 €

300.000,00 €

01/01/2020

31/12/2020

366

3,750

11.250,00 €

300.000,00 €

0101/2021

06/07/2021

187

3,750

5.763,70 €

Total interessos
de demora

128.275,69 €

Total import a
reintegrar

428.275,69 €

Tercer. L’import de quatre-cents vint-i-vuit mil dos-cents setanta-cinc euros amb
seixanta-nou cèntims (428.275,69 €) s’haurà de retornar mitjançant ingrés o
transferència bancària a l’entitat Caixabank, SA, en el compte corrent número IBAN
ES09 2100 0002 5502 0169 3794, dins els terminis següents, en el cas que encara no
s’hagués realitzat:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins el immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
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El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.
Quart. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona fent advertiment que la
resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa (art. 42.5 de
la LGS).
Cinquè. Traslladar el present acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona als efectes corresponents.
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
10. Torn obert de paraules
No hi ha més intervencions.

La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.

