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Secretaria 
Exp. 2020/1365/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 16 de juliol de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/06 
Caràcter: Ordinària 
Data: 16 de juliol de 2020 
Horari: De les 10:00 hores fins a les 10.30 h 
Lloc: Videoconferència 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Sílvia Paneque i Sureda 
Laia Pèlach i Saget 
Albert Piñeira i Brosel 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Viceinterventor: 
Ernest Ruiz i Garcia 
 

• 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. 
 
Excusa la seva absència la vocal senyora Anna Barnadas i López. 
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Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, números 

2020/04, del dia 19 de maig de 2020, ordinària, i 2020/05, del dia 9 de juny, 
extraordinària i urgent 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2019/3364/ X020201 - Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments 
Pm07, per a l’any 2020. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de 
Diputació de Girona (Dipsalut). 

 

5. Expedient 2019 / 3360 /X020201- Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions de adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris 
locals (SAC), per a l'any 2020. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública 
de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 
6. Expedient 2020/81/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 (CMFA), per a l'any 2020. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 

7. Expedient  2014/2015 – Proposta relativa a la resolució del procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs per al 
finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als ajuntaments 
de la demarcació de Girona. SACI 2014/10. Garrigàs. Ajuntament de Garrigàs. 

 

8. Expedient 2015/921- Proposta al Consell Rector relatiu a la resolució del 
procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel finançament d’activitats de 
promoció de la salut i d’hàbits saludables. SOP 2015/921. Olot. 

 

9. Expedient 2020/1076/X020202 – Proposta de Ratificació del decret de 
Presidència d’aprovació de la convocatòria de subvencions Extraordinària de 
Benestar i Comunitat-Covid-19. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública 
de Diputació de Girona (Dipsalut). 

 

10. Expedient  2020/1074/X020201 – Proposta de Ratificació del decret de 
Presidència d’aprovació la convocatòria de subvencions per a les accions 
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió per a l’any 
2020-2021. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de 
Girona (Dipsalut). 
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11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 

12. Torn obert de paraules 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, números 

2020/04, del dia 19 de maig de 2020, ordinària, i 2020/05, del dia 9 de juny, 
extraordinària i urgent 
 

S’aproven, per unanimitat, els esborranys de les actes de les sessions anteriors, número 
2020/04, ordinària, del dia 19 de maig de 2020, i número 2020/05, extraordinària i urgent, 
del dia 9 de juny de 2020, que han estat lliurats prèviament a les persones convocades. 

 
2. Informacions de Govern 

 
La presidenta de Dipsalut explica que, a part de voler informar als membres del Consell 
Rector dels assumptes ordinaris de Dipsalut, prèviament tenien interès en  donar a 
conèixer sobre quines bases s’ha construït la subvenció extraordinària de benestar i 
comunitat ja que és la primera vegada en aquest mandat que es convoca aquesta línia 
de subvenció de manera extraordinària. Per aquest motiu han preparat una presentació  
la qual, a continuació, serà exposada per la gerent de Dipsalut per la qual cosa li cedeix 
la paraula. 

 
Tots els membres del Consell Rector poden visualitzar en les seves pantalles aquesta 
exposició de la gerant que s’inicia explicant que prèviament era la convocatòria 
anomenada “Salut i Crisi” ja que es va originar durant la situació de crisi de l’any  2010 
i, des de fa uns anys, es va rebatejar amb el nom de  “Benestar i Comunitat”. Però, des 
de l’inici de la crisi del Covi, vàren tenir clar  que tornaríem a sortir amb aquesta línia 
d’ajuts.  
 
Segueix exposant que hi ha tot un tema d’incertesa de l’evolució de la pandèmia i que 
saben el què està passant amb l’index de contagis a la província, que existeix precarietat 
en el mercat de treball i que hi ha sectors econòmics que pateixen de forma espcial com 
el turisme, l’oci i el comerç.  Fa esment als determinants socials de la salut ja que tot, 
absolutament tot, afecta a la salut.   
 
Aquest programa, que també va començar amb una crisi, anava destinat, en el seus 
inicis, a col.lectius molt vulnerables per la qual cosa anava adreçat a necessitats 
bàsiques com l’alimentació, necessitats habitacionals, etc. El programa va evolucionar 
amb el nom de “Benestar i Comunitat “ i es va dirigir  a altres reptes com poden ser les 
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situacions d’exclusió, de convivència, de comunitat, etc però ara es creu convenient 
tornar al que havia estat l’origen del programa davant la situació que estem vivint, 
d’acord amb el context que ha estat descrit i on la gerent facilita dades de la pobresa del 
territori. 
 
Davant la crisi sanitària de la Covid-19, Dipsalut es va posar en contacte amb les “Taules 
territorials” ja que aquest programa es treballa de manera enxarxada a través d’agents 
que treballen de manera molt intensa en el territori. Cadascun dels territoris identifica els 
reptes de cada programa i, a partir d’aquí, es construeixen les bases del programa 
ordinari. Quan al principi de la crisi de la Covid-19  van començar a parlar amb aquests 
grups motors, aquests ja van comunicar a Dipsalut que preveien que hi hauria unes 
problemàtiques imminents d’alimentació, de persones que es quedarien sense feina i la 
necessitat de tot un acompanyament emocional.   
 
A partir d’aquí Dipsalut va dissenyar aquesta convocatòria extraordinària que ha requerit  
d’uns recursos addicionals, a través d’una modificació de crèdit, on  s’han movilitzat  
1.500.000 € en el Pressupost de 2020 i un reforç extra de 375.000 € que Dipsalut està 
comprometent  ja per l’exercici 2021. Per  tant, hem sortir amb una convocatòria de 
1.875.000 €.  Aquesta convocatòria extraordinària es solapa amb l’ordinària que ja està 
activa, ja que el període de sol.licitud  de l’extraordinària va des d’1 d’abril de 2020  fins 
al 31 març 2021. Les entitats beneficiàries seran  les mateixes que la ordinària 
(ajuntaments, ens locals supramunicipals i ONL) i els destinataris seran tots aquells que 
estiguin afectats per aquesta crisi sanitària. Explica que les bases també contemplen la 
possibilitat d’una bestreta, explica breument els conceptes subvencionables i els criteris 
d’avaluació que han fets són els mateixos que hi havia a la convocatòria ordinària. 
D’altra banda també remarca que la convocatòria ordinària seguirà igual pel 2021. 
 
Un cop acaba l’exposició d’aquesta subvenció, la presidenta explica que aquesta 
presentació els hi serà tramesa a tots els membres del Consell Rector.  
 
Seguidament la presidenta els explica que la gerent els posarà en coneixement de la 
informació ordinària de Dipsalut. 
 
Pren la paraula de nou la gerent per explicar que:  
 
- s’estan posant al dia els serveis de piscines, higienes i legionel.losi  anat a tota 

màquina i estan contents de la resposta dels proveïdors i ajuntaments; 
-  estan treballant en el Pressupost del 2021; 
-  estan treballant de manera col.laborativa en el Pla de Mandat del grup institucional, 

segueixen treballant amb els ODS ja que calia reforçar la formació i els 
coneixements amb l’equip tècnic de Dipsalut a través d’uns tallers pràctics; 

-  aquesta setmana s’ha celebrat el Consell Rector del Campus Salut pel tema de 
l’Observatori i comunica que els hi ha donat un any més per poder justificar les 
despeses en la subvenció del PECT: 

- continuen assistint a uns comitès de desconfinament organitzats per la DGAL 
juntament amb el PROSICAT on també Dipsalut pot donar el seu punt de vista.  

 
Pel que fa als recursos humans comunica que finalment la setmana passada es va poder 
realitzar el procés selectiu dels tècnics informàtics que no van poder fer el 18 de març 
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ja que es va declarar l’estat d’alarma i es va haver de suspendre i que, a nivell d’equip 
humà de Dipsalut, estem amb una presencialitat del 50% i l’altre 50% restant es fa en 
teletreball. 
 
Finalment informa que s’ha comprat més material de protecció individual per poder-nos 
anticipar al que pugui venir i tenir una mica més d’stock. 
 
Acabada la seva exposició, el senyor Albert Piñeira pregunta, en relació a la compra de 
material sanitari, si l’exempció de l’IVA és fins el 31 de juliol.  
 
La presidenta li respon que sí, que és fins el 31 de juliol. 
 
El senyor Piñeira ho comenta perquè ells també estan fent les compres abans d’aquesta 
data per poder-se beneficiar d’aquesta exempció de l’IVA. 
 
La gerent li respon que ho saben i que per això ho estan activant ara. 
 
 
3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 

 
La presidenta presenta aquest punt i la senyora  Laia Pèlach demana la paraula per 
formular una pregunta sobre el decret de  la subvenció exclosa de concurrència 
competitiva atorgada a l’IDIBGI. No sap si es tracta d’un cas excepcional o un 
projecte concret que s’està fent ara o es preveu que es mantingui. I en la línia que 
ells també han defensat sobre la necessitat de recerca, pregunta si s’ha valorat de 
fer una subvenció més àmplia que sigui de pública concurrència on s’hi pugui 
presentar tothom. Ja saben que a nivell de Girona no és que hi hagi molta 
concurrència però, en tot cas, pregunta si es podria vehicular d’aquesta manera. 
 
La gerent l’informa, de manera prèvia, que és una subvenció exclosa de 
concurrència competitiva però apareix en el Pressupsot com a nominativa i és una 
subvenció que va començar com a ajudes a estudiants  post-MIR i després es va 
ampliar conceptualment pequè, des de Dipsalut, vàren manifestar a l’IDIBGI que es 
tenia interès en fomentar la recerca en salut pública  i per això ara està orientada a 
estudiants pots-MIR i investigadors post-DOC. Per tant, d’alguna manera, sí és cert 
que està orientada cap a l’IDIBGI, en això sí que li dona la raó i per tant es podrien 
plantejar apuntar-ho a més grups de recerca que, bàsicament, seria, tal com ha dit 
la diputada, l’IDIBGI i la Universistat  de Girona aquí a Girona. Però vol remarcar que 
està destinada a estudis de recerca de salut pública i és una subvenció nominativa 
exclosa de concurrència pública. 
 
No havent més preguntes, els membres del Consell Rector es donen per 
assabentats dels següents decrets dictats per la Presidència:
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

263 02/06/2020 Contractació 2019/1283 
Decret de suspensió del contracte per a l’execució del servei de dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona - Lot 3 (Cerdanya). 

264 02/06/2020 Subvencions 2020/0383 
Decret d’aprovació de la convocatoria 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 2020. 

265 02/06/2020 Contractació 2020/1026 
Contractar, mitjançant la tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la LCSP, l’empresa The 
Kurelab SL per al subministrament de 9.000 unitats de gel hidroalcohòlic de 1.000 ml, per un import 
unitari de 7,90 € i un total màxim de 71.100,00 €, IVA exempt. 

266 03/06/2020 Contractació 2020/0962 
Contractar, mitjançant la tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la LCSP, a l’empresa 
Aquasos Serveis Integrals SL, per al subministrament de 8.000 mascaretes N95/FFP2 i de 60.000 
guants de nitril talles M per un import màxim de 34.085,00 €, IVA exempt (parcialment). 

267 03/06/2020 Subvencions 2020/0967 
Decret de concessió de subvenció directa per interès públic per l’ajut en espècie de mascaretes 
adreçades als Serveis Socials Comarcals i als principals ajuntaments de la demarcació de Girona. 

268 03/06/2020 Gestió econòmica 2020/0984 Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa. 

269 03/06/2020 Tresoreria 2020/1072 Decret d’incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 3/2020 

270 05/06/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020/1062 Decret de sol·licitud de renovació del certificat digital de la senyora Sílvia Oliveras 

271 09/06/2020 Contractació 2019/0940 
Decret de rectificació d’un error material detectat en el decret d’adhesió al contracte derivat de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2015.05 D2) del sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM. 

272 09/06/2020 Contractació 2020/1049 
Decret de contractació del servei de recollida, preparació i distribució de material de protecció contra 
el COVID19 a les residències de gent gran de la província de Girona. 

273 10/06/2020 Contractació 2019/1284 
Decret de la suspensió parcial del contracte per a l’execució del servei suport als centres educatius 
participants en el programa "Sigues tu". Fundació Catalana de l’Esplai. 

274 10/06/2020 Gestió econòmica 2020/0509 Decret d’aprovació de reposició de fons i aprovació de compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa. 

275 10/06/2020 Contractació 2020/0525 
Adjudicar a l’Associació Mediambiental XATRAC el contracte menor de serveis de cartografia dels 
punts de cria del mosquit tigre en l’àmbit públic, per un import màxim de 14.853,61 € més 3.119,26 € 
en concepte d’IVA, fent un total de 17.972,87 € IVA inclòs. 

276 10/06/2020 Contractació 2020/0945 
Adjudicar a TECNODIMENSIÓN HINCHABLE, SL el contracte menor de subministrament de 58 
salvavides (Quikrescue), per un import de màxim 14.674,00 € més (3.081,54 €) en concepte d’IVA, 
fent un total de 17.755,54 € IVA inclòs. 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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277 10/06/2020 Contractació 2020/1032 
Decret d’adjudicació del contracte menor 2020/1032 del servei de telefonia mòbil de Dipsalut fins a la 
migració a la nova operadora adjudicatària de la licitació de l’expedient 2019/783. 

278 10/06/2020 Tresoreria 2020/1044 
Decret de proposta d’aprovació definitiva al president de la Diputació de l'expedient de crèdit 
extraordinari 3CE 2/2020 del pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública. 

279 10/06/2020 Contractació 2020/1047 
Decret de convalidació sobre la despesa corresponent al servei de telefonía mòbil per a les cabines 
dels desfibril·ladors. VODAFONE. 

280 12/06/2020 Contractació 2019/1169 
Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte de servei per al desenvolupament del 
programa de gestió de la salubritat de les platges dels municipis adherits al programa Pt07 del 
Catàleg de Serveis. 

281 12/06/2020 Subvencions 2019/3360 
Decret de modificació 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 a l'any 2020. 

282 12/06/2020 Subvencions 2020/0641 
Decret d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació internacional al 
desenvolupament, per a l'any 2020. 

283 15/06/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2019/2933 

Decret d’aprovació de l’establiment de nova data per a la realització dels exercicis previstos a les 
bases de la convocatòria per a l’accés a places de tècnics informàtics vacants de la plantilla de 
personal funcionari de Dipsalut en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. 

284 15/06/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020/0537 

Decret de modificació de la resolució per la qual s’aprova la prestació de serveis del personal de 
Dipsalut en la modalitat de teletreball. 

285 17/06/2020 Contractació 2019/1110 
Decret de reajustament i alliberament de la despesa prevista per a 2020 del contracte de la gestió 
integral de 5 recursos de teatre per als centres educatius participants en el programa “Sigues tu: 
eines i actiu per a la salut” (Pm08) del catàleg de serveis de Dipsalut. 

286 17/06/2020 Contractació 2019/1274 
Decret de pròrroga del contracte per al desenvolupament del programa Pt09 “Programa de suport a la 
gestió de la salubritat de les sorreres infantils” del Catàleg de serveis de Dipsalut. 

287 17/06/2020 Subvencions 2019/2161 
Concedir la bestreta sol.licitada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per al finançament del 
projecte dins el programa Benestar i Comunitat 2019-2020, corresponent al 30% de l’import atorgat. 

288 17/06/2020 Contractació 2020/0301 
Decret de rectificació d’error material i alliberament de crèdit de la contractació de serveis pel 
desenvolupament dels programes pt06 de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic 
de titularitat i/o de gestió municipal i pt07 de suport a la gestió de la salubritat de les platges. 

289 17/06/2020 Subvencions 2020/0416 
Concedir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per adequar la instal·lació d’aigua 
sanitària de les instal·lacions de tennis per reduir el risc de legionel·losi, per import de 4.541,53 €. 

290 17/06/2020 Subvencions 2020/0655 
Concedir a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona subvenció exclosa de 
concurrència pública prevista al pressupost per les despeses del projecte per la Incentivació recerca: 
Post Mir, investigadors/es predoctorals, tècnic de suport, per import de 100.000,00 €. 
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291 17/06/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020/0700 

Decret d’aprovació dels imports de les ajudes socials per a estudis de la treballadora Ruth Blanch, 
fora de termini per causes alienes a la treballadora 

292 17/06/2020 Subvencions 2020/0966 
Concedir a l’Ajuntament d’Hostalric subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut per instal·lar un autoanalitzador al dipòsit del camp de 
futbol, per millorar la qualitat de l'aigua i reduir el risc de legionel·losi, per import de 5.453,81 €. 

293 18/06/2020 Contractació 2019/2858 

Autoritzar la subcontractació a l’empresa Braut Eix Ambiental al llarg de la vigència del contracte per 
a la realització de tasques de neteja preventiva i actuacions necessàries d’acord amb la regulació 
establerta al Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen criteris higienicosanitaris de 
prevenció i control de la legionel·losi. 

294 19/06/2020 
Gestió administrativa 

i recursos humans 
2020/0537 Decret d’aprovació de la prestació serveis del personal de Dipsalut durant la “nova normalitat”. 

295 26/06/2020 Contractació 2020/0525 
Decret de rectificació d’error material en l’adjudicació a l’Associació Mediambiental Xatrac del 
contracte menor de serveis 2020/525 per a l’elaboració de les cartografies dels possibles punts de 
cria de mosquit tigre (aedes albopictus) en l’espai públic dels municipis de la demarcació de Girona. 

296 29/06/2020 Subvencions 2019/0768 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Associació Dentistes Solidaris de Girona exclosa de 
concurrència prevista nominativament al pressupost, i minorar-lo de 46.463,00 € a 38.132,50 €. 

297 29/06/2020 Contractació 2019/1169 
Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte dels serveis necessaris per al 
desenvolupament del programa de gestió de la salubritat de les platges. 

298 29/06/2020 Contractació 2019/1170 
Decret d’ampliació del termini de vigència del contracte dels serveis necessaris per al 
desenvolupament del programa de gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic. 

299 29/06/2020 Subvencions 2019/2401 
Modificar l’import de la subvenció per al finançament del programa de socorrisme a les piscines d’ús 
públic de la demarcació de Girona, a l’Ajuntament de Llers, i minorar-lo de 3.231,69€ a 2.524,51 €. 

300 29/06/2020 Subvencions 2020/1123 
Decret de concessió d’un ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes de 
protecció individual, adreçades a diverses ONL i empreses de serveis. 

301 29/06/2020 Subvencions 2020/1144 
Decret de concessió d’un ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes i 
pantalles de protecció individual, adreçades a diversos ajuntaments de la demarcació de Girona. 

302 29/06/2020 Subvencions 2020/1174 
Decret de concessió d’ajut en espècie per concessió directa per interès públic de mascaretes de 
protecció individual, adreçades a la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
4. Expedient 2019/3364/ X020201 - Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, 
per a l’any 2020. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de 
Girona (Dipsalut). 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de subvencions 
en matèria de condicions i estils de vida a 
ajuntaments i a ONL i de intervencions 
terapèutiques. 

Publicades al BOP de Girona, Número 56, del 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, 
per a l'any 2020 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  
 

Consignació pressupostària: 540.000,00 € 
 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46204 Programa foment “condicions i estils 
de vida” Ajuntaments 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2019 al dia 31 de juliol de 
2020. 
 

Data obertura període 
sol·licituds 

15 de febrer de 2020  

Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2020 i els costos de la qual 
consten a l’article 13. 

 
Antecedents 
 
El 26 de juny de 2020 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 114 sol·licituds, de les quals 113 compleixen els requisits de les 
bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I i 1 en queda exclosa pels motius que 
s’indiquen en l’Annex II d’aquest informe.  
 
En la Taula 1 es detalla la tipologia dels projectes presentats amb la subvenció màxima 
teòrica que els correspon tenint en compte les determinacions de la convocatòria. 
 
Les entitats locals que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud 
de subvenció en temps i forma i estan al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona. 



 
 
 
 
 

 

 
L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca en 
les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Un cop aplicada la tipologia de projecte, els habitants de la població i el pressupost de 
l’activitat a subvencionar a les sol·licituds que encaixen en l’objecte de la convocatòria, 
en resulta un total global de subvencions a concedir de cinc-cents quaranta mil euros 
(540.000,00 €).  
 
En l’Annex II s’inclou la sol·licitud que han restat exclosa, amb indicació del motiu.” 

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari ha 
d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una subvenció, 
que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 30 de juny de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de 
Dipsalut és la presidenta de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Per tot l’exposat, i atès que la presidenta de la Comissió Qualificadora és l’encarregadat 
de formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut confereix a l’esmentat òrgan, 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 en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments 
Pm07, per a l’any 2020, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un import  total de cinc-cents quaranta mil euros 
(540.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 
2020, que es detalla a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa foment “condicions i estils 
de vida” Ajuntaments  

4/3110/46204 540.000,00 € 

 
Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic, disponible a la 
seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat/), en compliment de l’art. 27 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació del 
punt 12 de les reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a màxim, 
el dia 29 de setembre de 2020. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (e-Tauler) 
ubicat a la seu electrònica de Dipsalut en el termini màxim de deu dies a comptar des 
de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

 
 
 

Annex I  Subvencions   

 

Núm. 
Expedient 

Ajuntament CIF Projecte 
Base 

Subvencionab
le Corregida 

Atorgat final 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

conceptes no 
subvencionables 

2020/534 Agullana P1700100I 
Promoció de la salut i 

hàbits saludables 
960,00 € 953,58 € 99,33%   

2020/1001 Aiguaviva P1700200G 
Foment de l'envelliment 

actiu 
3.699,25 € 1.738,29 € 46,99%   

2020/506 Albanyà P1700300E Tallers de memòria 900,00 € 804,58 € 89,40%   

2020/927 Alp P1700600H 

Alp és mou per la salut i 

la igualtat i cohesió 

social 

13.300,00 € 7.946,47 € 59,75% Marxa Nòrdica: 500,00 € 

2020/860 Arbúcies P1700900B 

Intervenció 

socioeducativa en medi 

obert 

24.182,87 € 12.416,35 € 51,34%   

2020/566 
Avinyonet de 

Puigventós 
P1701200F 

Foment de polítiques de 

salut i qualitat de vida a 

Avinyonet 

2.952,00 € 2.345,80 € 79,46%   



 
 
 
 
 

 

2020/526 Banyoles P1701600G Programa Barris 10 58.628,00 € 9.933,08 € 16,94% 

Material esportiu: 50,00; 

Avituallament: 685,85 €; 

contractació de serveis: 

300,00 €;Quotes 

inscripció: 600,00€; 

transports i 

desplaçaments:188,19€ 

€; Compra material 

inventariable: 100,00€  

2020/417 Bàscara P1701800C 

Tallers de memòria i de 

gimnàstica física de 

manteniment per a gent 

gran 

2.716,80 € 2.428,76 € 89,40%   

2020/1132 
Bellcaire 

d'Empordà 
P1702100G 

Hàbits promoció de la 

salut 
6.900,00 € 6.158,51 € 89,25%   

2020/677 Besalú P1702200E 
Activitats de promoció 

de la salut - Activitats 

gent gran i aula d'adults 

9.950,00 € 6.953,16 € 69,88% difusió i altres: 1000€ 

2020/258 Bescanó P1702300C 

Promoció de la salut, 

dinem junts i cistella 

fresca. 

31.297,54 € 9.436,43 € 30,15%   

2020/938 
Bisbal d'Empordà, 

la 
P1702500H Vida activa 10.341,22 € 7.190,41 € 69,53% Material variat: 825,67 €  



 
 
 
 
 

 

2020/1035 Blanes P1702600F 

Promoció de la salut i 

hàbits saludables a 

Blanes 

3.392,19 € 1.684,74 € 49,67%   

2020/305 
Boadella i les 

Escaules 
P1703200D 

Treball corporal 

conscient 
2.200,00 € 1.966,75 € 89,40%   

2020/604 Bolvir P1702700D Aquagym 1.400,00 € 1.251,57 € 89,40%   

2020/380 Bordils P1702800B 
Projecte la Palanca 

2020 
19.500,00 € 9.436,43 € 48,39%   

2020/625 Breda P1703000H 

Tallers per la millora i el 

benestar de la gent 

gran, Banc Aliments 

20.200,00 € 9.436,43 € 46,72%   

2020/527 Brunyola P1703100F 
Tallers pel foment del 

benestar físic i mental 
3.000,00 € 2.681,93 € 89,40%   

2020/508 Cabanes P1703300B 
Programa d'activitats de 

promoció de la salut 
1.466,95 € 1.311,42 € 89,40%   

2020/914 Cadaqués P1703500G 

Programa d'atenció i 

prevenció a la 

dependència i accions 

de prevenció i 

d’actuació en relació a 

les violències de gènere 

3.200,00 € 2.542,87 € 79,46%   

2020/892 
Caldes de 

Malavella 
P1703700C 

Reforç educatiu Curs 

escolar 2019-2020 
9.741,00 € 2.979,92 € 30,59%   



 
 
 
 
 

 

2020/1077 Calonge P1703800A Re-Activa't + 45 6.949,42 € 4.832,04 € 69,53%   

2020/1121 Camós P1703900I 
Protecció integral 

d'Acció a Camós 
7.679,40 € 6.865,21 € 89,40% 

Adquisició llibres i 

material escolar: 6440,00 

€ 

2020/777 Campllong P1704200C 
Programa d'activitat 

física per a la gent gran 
1.500,00 € 1.340,97 € 89,40%   

2020/1069 Camprodon P1704300A L'esport a la vida 10.000,00 € 7.946,47 € 79,46%   

2020/269 Capmany P1704600D 
Tallers de gimnàstica 

per a la gent gran 
1.596,12 € 1.426,90 € 89,40%   

2020/433 Cassà de la Selva P1704900H 

Promoció de la Salut a 

col·lectius vulnerables 

de Cassà 

12.949,65 € 9.004,09 € 69,53% 
material activitats taller 

orquestra: 1.125,00 € 

2020/1070 Castell-Platja d'Aro P1705300J 

Acompanyament a les 

persones grans i les 

seves famílies 

35.518,85 € 12.416,35 € 34,96%   

2020/1140 Cellera de Ter, la P1720100E 
A la Cellera, a peu o en 

bicicleta, fem salut  
10.257,76 € 8.151,30 € 79,46%   

2020/1103 Celrà P1705400H 

Oficina Municipal 

d'Atenció a les 

Persones 

51.739,96 € 9.436,43 € 18,24%   



 
 
 
 
 

 

2020/794 Cistella P1705600C Cistella saludable 500,00 € 496,65 € 99,33% Material vari: 150,00 € 

2020/899 Colera P1705900G 

Taller de gimnàs i 

memòria per a la gent 

gran 

2.411,16 € 2.155,52 € 89,40%   

2020/958 Colomers P1706000E 
Taller de memòria i 

psicomotricitat 
1.742,40 € 1.557,67 € 89,40%   

2020/1046 Corçà P1706200A Salut i Vellesa 13.602,56 € 9.436,43 € 69,37%   

2020/876 Cornellà del Terri P1706100C 

Servei d'atenció a les 

persones-Fem 

companyia 

20.907,91 € 12.416,35 € 59,39%   

2020/389 Crespià P1706300I 

Servei de Prevenció de 

Dependència Fem 

Companyia 

1.850,00 € 1.653,86 € 89,40%   

2020/297 Darnius P1706500D 
Tallers de memòria i de 

gimnàstica 
1.350,00 € 1.206,87 € 89,40%   

2020/1017 Escala, l' P1706800H 
Tallers de memòria 

tardor i primavera 
4.500,00 € 3.128,92 € 69,53%   

2020/206 Espinelves P1706900F 

Accions comunitàries 

per a disminuir la 

vulnerabilitat social 

3.900,00 € 3.486,51 € 89,40% Material fungible: 1.300 



 
 
 
 
 

 

2020/260 Espolla P1707000D Tallers de memòria 900,00 € 804,58 € 89,40%   

2020/623 Esponellà P1707100B 

Servei de Prevenció de 

la Dependència Fem 

Companyia - Promoció 

activitat esportiva 

Esponellà 

4.580,00 € 4.094,42 € 89,40%   

2020/202 Far d'Empordà, el P1700500J 
Tallers memòria i 

Gimnàs i català 
2.600,00 € 2.324,34 € 89,40%   

2020/223 Flaçà P1707300H 

Tallers de memòria, de 

noves tecnologies i 

gimnàstica per a adults 

5.740,00 € 5.131,43 € 89,40%   

2020/1087 Foixà P1707400F 

Taller per al 

manteniment de la 

memòria i 

psicomotricitat per a la 

gent gran 

1.863,40 € 1.665,84 € 89,40%   

2020/651 Fontcoberta P1707600A 
Activitats per a la gent 

gran i Fem companyia 
11.400,40 € 7.946,47 € 69,70%   

2020/1164 Fornells de la Selva P1707800G 

promoció i manteniment 

de la salut física per a 

la gent gran 

4.148,76 € 3.296,80 € 79,46%   



 
 
 
 
 

 

2020/287 Fortià P1707900E 

Tallers de memòria i 

gimnàstica per a la gent 

gran 

1.800,00 € 1.609,16 € 89,40%   

2020/620 Garrigàs P1708100A 

Programa d'atenció i 

prevenció de la 

dependència 

4.000,00 € 3.575,91 € 89,40%   

2020/1089 Garrigoles P1708200I 

Taller de memòria i 

psicomotricitat per la 

gent gran 

3.600,00 € 3.218,32 € 89,40%   

2020/1165 Garriguella P1708300G 

Activitats dirigides al 

públic adult per 

fomentar diferents 

habilitats i facilitar i 

millorar la 

4.034,80 € 3.607,02 € 89,40%   

2020/575 Hostalric P1708900D 

Taller de memòria i 

activitats lúdiques per a 

gent gran 

1.100,00 € 874,11 € 79,46%   

2020/1053 Jafre P1709100J Taller de memòria 1.309,00 € 607,01 € 46,37%   

2020/863 Jonquera, La P1709300F 
Centre Cultural de 

l'Albera "Can Laporta" 
10.808,32 € 8.588,79 € 79,46%   

2020/262 Juià P1709400D 
Manteniment per adults 

i taller de memòria 
3.235,00 € 2.892,02 € 89,40% material: 400 € 



 
 
 
 
 

 

2020/353 Lladó P1709500A Tallers de memòria 900,00 € 804,58 € 89,40%   

2020/286 Llambilles P1709700G 
Activitats de promoció 

de la Salut a Llambilles 
13.768,27 € 9.436,43 € 68,54% 

  

2020/782 Maià de Montcal P1711000H 
Ser actiu-sentir-se viu 

2019-2020 
6.812,00 € 6.088,98 € 89,39%   

2020/216 Masarac P1710600F Tallers de memòria 900,00 € 893,98 € 99,33%   

2020/1166 Mieres P1711200D Ioga per gent gran 798,60 € 713,93 € 89,40%   

2020/630 Mollet de Peralada P1711300B 
Tallers de memòria per 

a la 3ª edat 
900,00 € 893,98 € 99,33%   

2020/373 Navata P1711800A 

Activitats de promoció 

de la salut dirigides a 

persones adultes i de la 

tercera edat 

4.135,92 € 3.697,42 € 89,40%   

2020/1141 Palafrugell P1712400I 

Projecte de promoció 

de la salut-Punt Jove de 

Salut 

49.425,63 € 9.933,08 € 20,10%   

2020/961 Pals P1713200B 
Activa't i Gaudeix 

Plus65 
9.566,73 € 7.602,17 € 79,46%   

2020/1114 
Patronat Municipal 

d'Esport d’Olot 
P6712106A Olot fa salut 48.494,50 € 9.933,08 € 20,48%   



 
 
 
 
 

 

2020/587 Pau P1713600C 
Tallers de gimnàstica i 

xerrades Covid_19 
1.400,00 € 1.251,57 € 89,40%   

2020/308 Pera, la P1713800I Taller de memòria 977,00 € 873,12 € 89,37%   

2020/213 Pont de Molins P1714400G 

gimnàstica i taller de 

memòria per a la gent 

gran 

3.280,00 € 2.932,25 € 89,40%   

2020/615 Pontós P1714500D Cuidem-nos 1.000,00 € 893,98 € 89,40%   

2020/643 Porqueres P1714600B 
Projecte de Promoció 

de la Salut 2020 
16.193,32 € 12.416,35 € 76,68%   

2020/250 Preses, les P1714800H 

Les Preses per la 

promoció de la salut i 

qualitat de vida 

1.152,00 € 915,43 € 79,46%   

2020/500 Regencós P1715300H 
Posa't en forma per a 

una vida més saludable 
998,25 € 892,42 € 89,40%   

2020/276 Riells i Viabrea P1715500C Tallers de memòria 1.200,00 € 953,58 € 79,47%   

2020/1007 Ripoll P1715600A 

L’activitat física, l’esport 

i el lleure com a eina 

d’inclusió social 

d’infants i adolescents 

12.736,00 € 8.443,12 € 66,29%   



 
 
 
 
 

 

2020/567 Riudaura P1715800G 

Taller de memòria i 

gimnàstica per a la gent 

gran i mes de la salut 

1.355,75 € 993,31 € 73,27%   

2020/445 
Riudellots de la 

Selva 
P1715900E Fem Salut a Riudellots 6.000,00 € 4.767,88 € 79,46%   

2020/392 Riumors P1716000C 

Servei de Prevenció de 

la Dependència Fem 

Companyia 

1.830,00 € 1.635,98 € 89,40%   

2020/564 Salt P1716400E Pla de Salut Jove 21.765,04 € 10.809,70 € 49,67%   

2020/760 
Sant Climent 

Sescebes 
P1716700H Taller de memòria 900,00 € 804,58 € 89,40%   

2020/632 
Sant Feliu de 

Buixalleu 
P1716900D 

Activitats esbart 

dansaire Montsoriu i 

Colla Tirabou 

4.627,08 € 4.136,50 € 89,40%   

2020/543 Sant Gregori P1717300F 
S@lut Sant Gregori 

2020 
8.200,00 € 6.516,10 € 79,46%   

2020/633 
Sant Hilari de 

Sacalm 
P1717400D 

Sant Hilari Sacalm, 

territori 100% salut 
44.673,12 € 9.436,43 € 21,12%   

2020/358 
Sant Jaume de 

Llierca 
P1717500A 

ZONA VIP: Vine i 

Parlem. 

Acompanyament 

integral a l'adolescència 

5.450,00 € 4.872,18 € 89,40% 
Valoració i tancament: 

250,00 € 



 
 
 
 
 

 

2020/603 
Sant Joan de les 

Abadesses 
P1717700G Forma't en Salut 7.535,88 € 2.841,56 € 37,71%   

2020/270 Sant Jordi Desvalls P1717600I 
Activitats de promoció 

de la salut 2020 
7.887,41 € 7.051,17 € 89,40%   

2020/616 
Sant Julià de 

Ramis 
P1717900C 

Programa d'activació de 

la gent gran 
8.224,79 € 6.535,80 € 79,46%   

2020/510 
Sant Miquel de 

Campmajor 
P1718300E 

Servei de Prevenció de 

la Dependència Fem 

Companyia 

1.478,36 € 1.321,62 € 89,40%   

2020/390 
Sant Pere 

Pescador 
P1718700F 

Espai Espiadimonis, 

Espai menuts, els  

cracs i Tallers de 

memòria i gimnàstica 

13.400,00 € 9.436,43 € 70,42%   

2020/530 
Santa Coloma de 

Farners 
P1719100H 

Programa de prevenció 

del consum problemàtic 

de drogues i altres 

conductes associades 

17.999,00 € 9.436,43 € 52,43%   

2020/741 
Santa Cristina 

d'Aro 
P1719200F No et ratllis i Cuida’t! 9.760,77 € 4.847,72 € 49,67%   

2020/931 Santa Pau P1719600G 
Energia jove, energia 

nova a Santa Pau 
5.383,45 € 4.277,94 € 79,46%   

2020/499 Serinyà P1720200C Servei de Prevenció de 

la Dependència Fem 
14.311,86 € 12.416,35 € 86,76%   



 
 
 
 
 

 

Companyia i Promoció 

de la Salut a Serinyà 

2020/1167 Sils P1720500F 
Taller de memòria per 

la gent gran de Sils 
897,00 € 801,90 € 89,40%   

2020/431 Siurana d'Empordà P1705700A 

Promoció de la salut de 

la població en l'àmbit de 

l'alimentació saludable. 

1.000,00 € 893,98 € 89,40%   

2020/917 
Tallada d'Empordà, 

la 
P1720700B 

 A la Tallada d'Empordà 

ens activem per a la 

millora de les 

condicions i els estils de 

vida 

11.800,00 € 9.436,43 € 79,97%   

2020/729 Terrades P1720900H Taller de Memòria 900,00 € 804,58 € 89,40%   

2020/1133 
Torroella de 

Montgrí 
P1721200B Banc d'aliments 25.000,00 € 8.939,77 € 35,76%   

2020/462 Tossa de Mar P1721500E Projecte Ioga i Salut 11.725,00 € 9.317,23 € 79,46%   

2020/906 Ullà P1721700A 
Activitats per a la gent 

gran   
3.500,00 € 3.128,92 € 89,40%   

2020/319 Ullastret P1721800I Ullastret es mou 4.480,00 € 3.377,25 € 75,39%   

2020/495 Urús P1722000E Urús activa't amb salut 5.074,85 € 4.536,80 € 89,40%   



 
 
 
 
 

 

2020/937 Vall d'en Bas, la P1701700E 
Dinamització 

comunitària 
10.021,28 € 7.963,36 € 79,46%   

2020/1162 
Vallfogona de 

Ripollès 
P1722200A Vallfogona saludable 1.000,00 € 893,97 € 89,40%   

2020/895 Verges P1722500D 
Servei Aula Oberta-

Càtering 
2.340,00 € 2.091,90 € 89,40%   

2020/811 Vidrà P1722600B Activa i cuida el teu cos 2.408,24 € 2.083,78 € 86,53%   

2020/910 Vidreres P1722700J 

Activitats del Programa 

de Promoció de la Salut 

de Vidreres 

33.187,64 € 9.436,42 € 28,43%   

2020/1071 Vilablareix P1722900F Aquí fem salut 71.516,07 € 9.436,42 € 13,19%   

2020/374 Viladamat P1723100B 
Dinamització de la gent 

gran 
7.600,00 € 6.794,22 € 89,40% 

material activiats (material 

esportiu, jocs): 400 € 

2020/259 Viladasens P1723000D 
Taller de manteniment 

de la memòria 
2.055,55 € 1.837,61 € 89,40%   

2020/757 Vilademuls P1723200J 

Servei de Prevenció de 

la Dependència Fem 

Companyia 

5.285,47 € 4.725,08 € 89,40%   

2020/707 Vilafant P1723500C 

Vila Educadora i 

promotora de salut 

2019-20 

3.175,40 € 2.522,99 € 79,45%   



 
 
 
 
 

 

2020/622 Vilajuïga P1723700I Vilajuïga es mou 10.240,00 € 9.154,32 € 89,40%   

2020/439 Vilamacolum P1724000C 
Fem companyia 

Vilamacolum 2020 
2.200,00 € 1.887,28 € 85,79%   

2020/288 Vilamalla P1724100A 
Promoció de la salut i 

hàbits saludables 
10.949,03 € 9.436,42 € 86,18%   

    TOTAL ..... 540.000,00 €  
 
 

 

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses 

excloses (quan n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció de la població del municipi, la  subvenció màxima segons 
tipus de projecte, i l’import sol·licitat en cada cas.  

 



 
 
 
 
 

 

  

 
Annex II – peticions excloses   

Núm. Expedient Ajuntament/Entitat NIF Projecte 
Import 

sol·licitat 
Motius desestimació 

2020/1188 Cantallops P1704500F Taller de gimnàstica 900,00 € Sol·licitud entrada fora de termini 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
5. Expedient 2019 / 3360 /X020201- Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions de adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar 
les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), 
per a l'any 2020. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de 
Girona (Dipsalut). 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

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

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 31, del 13 de febrer de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions adreçada a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals    
(SAC), per a l'any 2020. Publicad al BOP núm 
31, de 14 de febrer de 2020 

Tipus de procediment: Subvencions concurrencia no competitiva  

Consignació pressupostària: 200.000,00€ 
 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46203/Programa Consultoris Locals 
per a ajuntament 
 

Període subvencionable Del dia 01/01/2019 al dia 31/12/2019 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de sol·licituds 24 de març de 2020 i s’ha allargat fins 10 de 
juny de 2020 per estat d’alarma 
 

 
Antecedents 
 
El dia 29 de juny de 2020, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones, emer un informe on esmenta que: 
 
“Que s’han presentat 115 sol·licituds, 114 de les quals compleixen els requisits de la 
convocatòria i una ha entrat fora de termini. 
Que en l’Annex I es fan constar tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que 
han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma. Tots ells han fet la declaració 
responsable que compleixen les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 



 
 
 
 
 

 

d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que en l’Annex II es fa constar l’ajuntament que ha presentat la seva sol·licitud fora de 
termini. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I 
s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de 
determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a dir 
un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb un 
topall de 2.000,00 €, tenint en compte també la base subvencionable, el percentatge 
màxim subvencionable en funció de la població del municipi i l’import sol·licitat en cada 
cas. 
 
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas. Per tant, ha calgut fer 
un prorrateig per ajustar el global de subvencions que es proposa atorgar als 200.000,00 
€ disponibles per aquesta convocatòria. 
 
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 200.000,00 € i per tant s’exhaureix 
la dotació de la convocatòria en aquest procediment.” 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari ha 
d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una subvenció, 
que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, que el Consell Rector 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 a l'any 2020,  les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, pels motius que s’hi indiquen. 
 
Tercer. Disposar la despesa per import un total de dos-cents mil euros ( 200.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46203 Programa Consultoris Locals per 
a ajuntaments, del pressupost de Dipsalut per a l’any 2020, que es detalla a continuació: 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 

Programa Consultoris Locals 
per a ajuntaments 

 
 

 
 

4/3110/46203 
 
 
 

200.000,00 € 
 

 

 

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

el 15 de setembre de 2020. 

 
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 en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la 
resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANNEX I         

Num 
Expedient  

Ajuntament CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 

% màxim 
segons 
població 

Atorgat final (1) 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

2020/504 Albanyà P1700300E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.937,22 € 100% 1.794,11 € 45,57%   

2020/218 Albons P1700400C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.321,40 € 100% 1.794,11 € 41,52%   

2020/929 Alp P1700600H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.800,00 € 90% 1.794,11 € 64,08%   

2020/518 
Avinyonet de 

Puigventós 
P1701200F 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.900,00 € 90% 1.794,11 € 61,87%   

2020/1078 
Bellcaire 

d'Empordà 
P1702100G 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.500,00 € 100% 1.794,11 € 23,92%   

2020/264 Bescanó P1702300C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
20.966,78 € 90% 1.794,11 € 8,56% 

Reparacions 

elèctriques 969,71; 

reparacions fusteria 



 
 
 
 
 

 

156,09; pintura 

290,40 

2020/608 Biure P1724900D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.423,83 € 100% 1.794,11 € 40,56%   

2020/303 
Boadella i les 

Escaules 
P1703200D 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.000,00 € 100% 1.794,11 € 89,71%   

2020/465 Borrassà P1702900J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.794,11 € 59,80%   

2020/470 Cabanes P1703300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.480,96 € 100% 1.794,11 € 51,54%   

2020/774 Campllong P1704200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.161,46 € 100% 1.041,89 € 89,71%   

2020/579 Canet d'Adri P1704400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.794,11 € 78,00%   

2020/1130 Cantallops P1704500F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.802,01 € 100% 1.794,11 € 64,03%   



 
 
 
 
 

 

2020/249 Capmany P1704600D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.880,00 € 100% 1.794,11 € 62,30%   

2020/415 Cellera de Ter, la P1720100E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.325,00 € 90% 1.794,11 € 77,17%   

2020/335 Cervià de Ter P1705500E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.617,34 € 100% 1.794,11 € 49,60%   

2020/420 Cistella P1705600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.794,11 € 78,00%   

2020/762 Colera P1705900G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.835,00 € 100% 1.794,11 € 30,75%   

2020/268 Colomers P1706000E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.753,94 € 100% 1.794,11 € 65,15%   

2020/503 Cornellà del Terri P1706100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
10.892,04 € 90% 1.794,11 € 16,47%   

2020/765 Crespià P1706300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.717,16 € 100% 1.794,11 € 48,27%   



 
 
 
 
 

 

2020/720 

Cruïlles-Monells-

Sant Sadurní de 

l'Heura 

P1706400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.544,97 € 100% 1.794,11 € 32,36%   

2020/306 Darnius P1706500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.969,33 € 100% 1.794,11 € 36,10%   

2020/210 Espinelves P1706900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.150,00 € 100% 1.435,29 € 66,76%   

2020/304 Espolla P1707000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.253,63 € 100% 1.794,11 € 79,61%   

2020/624 Esponellà P1707100B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.844,28 € 100% 1.794,11 € 46,67%   

2020/204 Far d'Empordà, el P1700500J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.000,00 € 100% 1.794,11 € 25,63%   

2020/1098 Foixà P1707400F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.486,28 € 100% 1.794,11 € 72,16%   

2020/469 
Fontanals de 

Cardanya 
P1703600E 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.524,29 € 100% 1.499,11 € 59,39%   



 
 
 
 
 

 

2020/657 Fontcoberta P1707600A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.780,66 € 100% 1.794,11 € 64,52% 

material d'oficina: 

310,41 € 

2020/293 Fortià P1707900E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.500,89 € 100% 1.794,11 € 71,74%   

2020/619 Garrigàs P1708100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.780,05 € 100% 1.794,11 € 37,53%   

2020/205 Garriguella P1708300G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
6.500,00 € 100% 1.794,11 € 27,60%   

2020/357 Ger P1708400E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.794,11 € 59,80%   

2020/688 Gombrèn P1708600J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.863,73 € 100% 1.794,11 € 62,65%   

2020/461 Gualta P1708700H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.523,52 € 100% 1.794,11 € 50,92%   

2020/1052 Jafre P1709100J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.806,89 € 100% 1.620,88 € 89,71%   



 
 
 
 
 

 

2020/267 Juià P1709400D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.794,11 € 78,00%   

2020/208 Lladó P1709500A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.784,70 € 100% 1.794,11 € 37,50%   

2020/285 Llambilles P1709700G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.640,00 € 100% 1.794,11 € 38,67%   

2020/256 Llanars P1709800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.324,53 € 100% 1.794,11 € 77,18%   

2020/950 
Maçanet de 

Cabrenys 
P1710800B 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.800,00 € 100% 1.794,11 € 64,08%   

2020/847 Madremanya P1710400A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.555,85 € 100% 1.794,11 € 70,20%   

2020/801 Maià de Montcal P1711000H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.270,10 € 100% 1.794,11 € 54,86%   

2020/215 Masarac P1710600F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.891,24 € 100% 1.696,54 € 89,71%   



 
 
 
 
 

 

2020/715 Massanes P1710700D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.919,64 € 100% 1.794,11 € 45,77%   

2020/1104 Mieres P1711200D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.802,17 € 100% 1.794,11 € 64,03%   

2020/636 Mollet de Peralada P1711300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.200,00 € 100% 1.076,46 € 89,71%   

2020/644 Molló P1711400J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.137,36 € 100% 1.794,11 € 57,19%   

2020/1161 Mont-ras P1711700C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.558,40 € 90% 1.614,70 € 45,38%   

2020/367 Navata P1711800A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.996,70 € 100% 1.794,11 € 59,87%   

2020/496 Ogassa P1711900I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.061,09 € 100% 1.794,11 € 58,61%   

2020/290 
Palau de Santa 

Eulàlia 
P1712600D 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.085,78 € 100% 1.794,11 € 25,32%   



 
 
 
 
 

 

2020/505 Palau Sator P1712900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.305,42 € 100% 1.794,11 € 54,28%   

2020/1163 Palau-saverdera P1712700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.430,85 € 100% 1.794,11 € 33,04%   

2020/987 Pals P1713200B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.543,42 € 90% 1.794,11 € 70,54% 

Reparacions: 569,79 

€ 

2020/540 Pau P1713600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
14.082,11 € 100% 1.794,11 € 12,74%   

2020/549 Pedret i Marzà P1713700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.694,80 € 100% 1.794,11 € 48,56%   

2020/695 Planoles P1714300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.015,04 € 100% 1.794,11 € 89,04%   

2020/214 Pont de Molins P1714400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.977,54 € 100% 1.794,11 € 30,01%   

2020/969 Pontós P1714500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.854,00 € 100% 1.794,11 € 46,55%   



 
 
 
 
 

 

2020/878 Port de la Selva, el P1714900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.717,61 € 100% 1.794,11 € 66,02%   

2020/807 Portbou P1714700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.169,52 € 100% 1.794,11 € 56,61%   

2020/531 Queralbs P1704700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.055,27 € 100% 1.794,11 € 87,29%   

2020/524 Rabós d'Empordà P1715200J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.055,40 € 100% 1.794,11 € 44,24%   

2020/981 Regencós P1715300H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.547,38 € 100% 1.794,11 € 70,43%   

2020/273 Riells i Viabrea P1715500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 90% 1.794,11 € 59,80%   

2020/565 Riudaura P1715800G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.883,81 € 100% 1.689,88 € 89,71%   

2020/763 Riumors P1716000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.307,26 € 100% 1.794,11 € 77,76%   



 
 
 
 
 

 

2020/331 Rupià P1716200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.501,54 € 100% 1.346,96 € 89,71%   

2020/607 
Sant Aniol de 

Finestres 
P1719500I 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.249,59 € 100% 1.794,11 € 79,75%   

2020/628 
Sant Climent 

Sescebes 
P1716700H 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.394,30 € 100% 1.794,11 € 33,26%   

2020/723 
Sant Feliu de 

Pallerols 
P1717100J 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.465,47 € 100% 1.794,11 € 24,03%   

2020/350 
Sant Jaume de 

Llierca 
P1717500A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.794,11 € 59,80%   

2020/209 Sant Joan de Mollet P1717800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.385,96 € 100% 1.794,11 € 52,99%   

2020/533 Sant Julià de Ramis P1717900C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.080,19 € 90% 1.794,11 € 58,25%   

2020/368 
Sant Julià del Llor i 

Bonmatí 
P1725100J 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.630,02 € 100% 1.794,11 € 38,75% 

Reparació aixeta 

dispensari: 12,40 € 



 
 
 
 
 

 

2020/770 
Sant Llorenç de la 

Muga 
P1718000A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.641,89 € 100% 1.794,11 € 49,26%   

2020/519 Sant Martí Vell P1718200G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.181,62 € 100% 1.794,11 € 82,24%   

2020/312 
Sant Miquel de 

Fluvià 
P1718400C 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.794,11 € 59,80%   

2020/839 
Sant Pau de 

Segúries 
P1718600H 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.354,00 € 100% 1.794,11 € 33,51%   

2020/370 Sant Pere Pescador P1718700F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.860,00 € 90% 1.794,11 € 62,73%   

2020/371 
Santa Llogaia 

d'Àlguema 
P1719400B 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.221,56 € 100% 1.794,11 € 80,76%   

2020/1051 Santa Pau P1719600G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 90% 1.794,11 € 69,00%   

2020/901 
Saus-Camallera i 

Llampàies 
P1719900A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.000,00 € 100% 1.614,70 € 80,74%   



 
 
 
 
 

 

2020/979 Selva de Mar, la  P1720000G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.257,06 € 100% 1.794,11 € 42,14%   

2020/493 Serinyà P1720200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.479,61 € 100% 947,19 € 17,29%   

2020/248 Serra de Daró P1720300A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.723,00 € 100% 1.794,11 € 48,19%   

2020/234 Setcases P1720400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.780,00 € 100% 1.596,76 € 89,71%   

2020/541 Siurana d'Empordà P1705700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.613,60 € 100% 1.794,11 € 68,65%   

2020/900 Tallada, la P1720700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.950,00 € 100% 1.794,11 € 60,82%   

2020/956 Terrades P1720900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.957,00 € 100% 1.794,11 € 60,67%   

2020/562 Torrent P1721000F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.442,85 € 100% 1.794,11 € 73,44%   



 
 
 
 
 

 

2020/294 Torroella de Fluvià P1721100D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.000,00 € 100% 1.794,11 € 89,71%   

2020/532 Tortellà P1721300J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.243,26 € 100% 1.794,11 € 34,22%   

2020/444 Toses P1721400H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.042,18 € 100% 1.794,10 € 58,97%   

2020/280 Ullastret P1721800I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.904,87 € 100% 1.794,10 € 61,76%   

2020/295 Vajol, la P1701500I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.517,14 € 100% 1.794,10 € 71,28%   

2020/1020 Vall de Bianya, la P1722100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.900,00 € 100% 1.794,10 € 61,87% Premsa: 100,00 € 

2020/1065 Vall d'en Bas, la P1701700E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.000,00 € 90% 1.794,10 € 35,88%   

2020/1149 
Vallfogona de 

Ripollès 
P1722200A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 100% 1.794,10 € 69,00%   



 
 
 
 
 

 

2020/351 Vall-llobrega P1722300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.125,00 € 100% 1.794,10 € 84,43%   

2020/570 Ventalló P1722400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.600,23 € 100% 1.794,10 € 32,04%   

2020/613 Vidrà P1722600B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.007,60 € 100% 1.614,70 € 80,43%   

2020/916 Vidreres P1722700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.000,00 € 80% 1.794,11 € 44,85%   

2020/410 Vilabertran P1722800H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.476,15 € 100% 1.794,10 € 72,46%   

2020/321 Viladamat P1723100B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.837,06 € 100% 1.794,10 € 46,76%   

2020/265 Viladasens P1723000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.286,76 € 100% 1.794,10 € 78,46%   

2020/685 Vilafant P1723500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.559,00 € 80% 1.794,10 € 39,35%   



 
 
 
 
 

 

2020/626 Vilallonga del Ter P1723800G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.570,95 € 100% 1.794,10 € 69,78%   

2020/819 Vilamacolum P1724000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.327,32 € 100% 1.794,10 € 53,92%   

2020/322 Vilamalla P1724100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.096,76 € 100% 1.794,10 € 43,79%   

2020/364 Vilamaniscle P1724200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.866,09 € 100% 1.794,10 € 62,60%   

2020/428 Vilanant P1724300G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.318,00 € 100% 1.794,10 € 77,40%   

     TOTAL 200.000,00 €   

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses 

excloses (quan n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima absoluta de 
2.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas.  

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 
ANNEX II 
 

Num Expedient  Ajuntament CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 
Data sol·licitud Motiu exclusió 

2020/428 Vila-sacra P1724500B Manteniment ordinari del 
consultori local 

12/06/2020 Entrada fora de termini 

 
 
 
 

 

  



 

 

 
6. Expedient 2020/81/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 (CMFA), per a l'any 2020. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
La seyora Laia Pèlach demana la paraula per fer la reflexió sobre, no sap si per origen 
històric, el fet que Dipsalut doni una subvenció als centres de formació d’adults. El fet 
és que a Diputació ja hi ha una Àrea d’Eduació que certament s’havia desenvolupat poc, 
però darrerament ha anat fet cosetes però potser tindria més sentit que aquesta matèria 
es gestionés més des Diputació i no des de Dipsalut. 
 
Respon la presidenta de Dipsalut que en parlaran amb el diputat corresponent, que ja 
van compartint coses, però Dipsalut ha optat per un concepte global de la salut, un dels 
programes més consolidats té aquesta base, com per exemple el programa de formació 
dels infants i entén que l’origen és aquest però, en tot cas, en poden parlar amb el 
diputat. Com ja ha dit, aniran comparint  amb el diputat perquè sempre hi ha coses per 
treballar. 
 
A continuació es sotmet a votació la següent proposta: 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions adreçades a les administracions 
locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de lesdespeses del 
funcionament ordinari dels consultoris locals, 
equipaments municipals on es dugui a terme 
formació per a persones adultes i centres 
docents d'educacio especial ubicats a la 
demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 31, del 14/02/2020 

Nom convocatòria: 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 2020. 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrencia no competitiva  

Consignació pressupostària: 190.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 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 (30.000,00¿) 
 
1/2310/46204 CFA- Manteniment centres 
formació adults per a ajuntaments 
(75.000,00€) 



 

 

Període subvencionable Del dia 01/08/2019 al dia 31/07/2020 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de sol·licituds 24 de març de 2020 i s’ha allargat fins 10 de 
juny de 2020 per estat d’alarma 
 

 
Antecedents 
 
El dia 2 de juliol de 2020, la tècnica de la unitat d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions Institucionals emet un informe on esmenta que:  
 
“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 21 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 barems de la convocatòria, és a dir 
un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb un 
topall de 10.000,00 €, 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, el percentatge màxim en funció de la població del municipi 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.   
 
Que el termini marcat en la convocatòria per a la justificació de la subvenció finalitza el 
el 15 de setembre de 2020. “ 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari ha 
d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una subvenció, 
que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 



 

 

A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució formulada pel centre gestor de la subvenció serà sotmesa a consideració del 
Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan responsable de la resolució del procediment 
per a l’atorgament de les subvencions.  
 
Atesos aquests antecedents, que el Consell Rector 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 la línea de subvencions per al finançament de les despeses derivades 
del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults (CMFA ), per a l'any 2020, 
les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
 
Segon. Disposar la despesa per un import total de setenta-cinc mil euros               
(75.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1/2310/46204 CFA- Manteniment 
centres formació adults per a ajuntaments del pressupost de Dipsalut per l’any 2020, 
que es detalla a coninuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

CFA- Manteniment centres 
formació adults per a ajuntaments 

 
1/2310/46204   

75.000,00 € 

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

el 15 de setembre de 2020. 

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

https://www.seu.cat/dipsalut


 

 

 
 
 
Annex I CENTRES FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES  
 

         

Núm. 
Expedient 

Ajuntament CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

% màxim 
segons 
població 

Subvenció que 
es concedeix 

(1) 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes/ 
imports no 

subvencionables 

2020/928 Alp P1700600H 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

4.500,00€ 90% 1.500,00€ 33,33%  

2020/291 Arbúcies  P1700900B 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

31.107,00€ 80% 3.710,53€ 11,92%  

2020/521 Besalú P1702200E 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

13.500,00€ 90% 3.710,53€ 27,48%  

2020/1160 Blanes P1702600F 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

79.577,00€ 60% 3.710,53€ 4,66%  

2020/1050 
Castell-Platja 
d’Aro 

P1705300J 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

31.656,57€ 80% 3.710,53€ 11,72%  

2020/991 Colera P1705900G 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

5.392,74€ 100% 3.710,53€ 68,80% 
“Reparació 
escalfador 
175,00€ “ 



 

 

2020/740  
La Bisbal 
d’Empordà  

P1702500H 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

16.094,05€ 80% 3.710,53€ 23,05%  

2020/912 La Jonquera P1709300F 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

30.611,58€ 90 3.710,53€ 12,12%  

2020/599 Lloret de mar P1710200E 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

21.395,18€ 60% 3.710,53€ 17,34% 
“Assegurances 

1.800€” 

2020/951 
Maçanet de 
Cabrenys 

P1710800B 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

3.000,00€ 100% 3.000,00€ 100%  

2020/443 Palamós P1712500F 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

37.000,00€ 70% 3.710,53€ 10,02%  

2020/344 Ripoll P1715600A 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

13.625,00€ 80% 3.710,53€ 27,23%  

2020/365 Roses P1716100A 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

37.779,84€ 70% 3.710,52€ 9,82%  

2020/522 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

19.144,00€ 70% 3.710,52€ 19,38%  

2020/278 
Sant Hilari 
Sacalm 

P1717400D 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

30.014,17€ 80% 3.710,53€ 12,36%  



 

 

2020/1109 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes  

14.280,00€ 90% 3.710,53€ 25,98%  

2020/279 
Santa Coloma 
de Farners 

P1719100H 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

38.405,48€ 80% 3.710,52€ 9,66%  

2020/468 Sarrià de Ter P1719800C 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

23.146,78€ 80% 3.710,52€ 16,03% 
“Dinamitzador/ 

consergeria 
23.463,84€” 

2020/559 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

25.360,00€ 80% 3.710,52€ 14,63%  

2020/1019 Tossa de Mar P1721500E 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

10.155,00€ 80% 3.710,52€ 36,53%  

2020/909 Vidreres P1722700J 

Despeses de 
manteniment ordinari 

Centre de Formació de 
persones adultes 

72.656,02€ 80% 3.710,52€ 5,10%  

    TOTAL ...........  75.000,00 €   

(1) Per obtenir l’import de la subvenció ha calgut fer un prorrateig per adaptar el total concedit al crèdit disponible 

 

 
 
 
 
 



 

 

7. Expedient  2014/2015 – Proposta relativa a la resolució del procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs per al 
finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als ajuntaments de 
la demarcació de Girona. SACI 2014/10. Garrigàs. Ajuntament de Garrigàs. 
 
La gerent explica que tant el punt 7 com 8 són el reintegrament de dues subvencions 
que, ja que van ser atorgades  pel Consell Rector, el reintegrament també s’ha d’acordar 
pel Consell Rector. 
 
La senyora Laia Pèlach vol fer una reflexió ja que, en els dos casos, són justificacions 
de subvencions  que es van presentar, es van donar com a bones i després, en un 
control posterior,  és quan surten aquestes anomalies. Volia saber si s’han revisats els 
mecanismes pels quals es van revisar aquestes justificacions per tal de no arribar a 
aquest punt ja que estan parlant de justificacions del 2014 i 2015 i per tant, algun error 
hi devia haver quan es van acceptar aquestes  justificacions i després s’ha vist que on 
eren correctes. 
 
Respon la gerent que efectivament prové dels controls de les auditories i per Dipsalut 
les auditories sempre són una oportunitat de millora i així, quan arriben aquests tipus 
d’informació sobre que una subvenció sobre que no està ben concedida, es comenta 
amb la unitat de gestió i sempre s’incorpora en l’aprenentatge. 
 
En aquest punt demana la paraula el senyor Ernent Ruiz per assenyalar que el control 
absolut, ja sigui del gestor i fins i tot, el que poden fer des d’Intervenció, no existeix. El 
que es fa, lògicament, des de la gestió, és revisar tota  la documentació que arriba, que 
és molta i, des d’Intervenció, en aquest control financer posterior, es fa una selecció de 
beneficiaris.  És impossible anar a totes les subvencions perquè la quantitat és molt 
elevada i es fa un mostregit. Dels resultats que ens donen aquest anys es desprèn que 
la gestió es fa prou bé ja que de la vintena de subvencions que es fiscalitzen anualment 
a Dipsalut, pot sortir un reinegre o dos i són xifres bastant limitades. Vol comentar això 
perquè no sembli que la majora de subvencions de Dipsalut estan malament. És  veritat 
que surt una però també cal tenir en compte que el control que es fa als beneficiari és 
molt intensiu, fins i tot es va a les seves dependències a revisar els seus justificants. Fer 
això en totes les subvencions que es donen seria pràcticament impossible. 
 
A continuació es sotmet a votació la següent proposta 
 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2014/10, que va tenir lloc 

el dia 16 de desembre de 2014, va concedir l’Ajuntament de Garrigàs una subvenció per 

al finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per un import de mil vuit-cents (1.800,00 €) que representava un 

37,14% de la base subvencionable fixada en quatre mil vuit-cents quaranta-sis euros 

amb cinquanta cèntims (4.846,50 €) 

L’Ajuntament de Garrigàs es comprometia al compliment de la vigent Ordenança general 

de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte justificació de l’objecte de la 

subvenció, entre d’altres. 



 

 

El dia 16 de gener de 2015, amb (RE 2015/233), l’Ajuntament de Garrigàs, va presentar 

el compte justificatiu relatiu a la subvenció dins el termini establert. 

D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 

informar favorablement de la justificació.  

En fase de control intern posterior s’ha constatat que la despesa declarada en el compte 

justificatiu de la subvenció no és subvencionable. 

Segons el compte justificatiu, la factura acreditativa de la despesa és de data 1 de juliol 

de 2012. La factura va ser requerida pel Control Financer i s’ha pogut constatar que és 

de data 1 de juliol de 2011 i té per objecte la compra de separadors i material per 

l’Ajuntament. Aquesta despesa no és subvencionable d’acord amb la base 4 de la 

convocatòria, segons la qual són subvencionables les “Despeses d’adquisició de 

material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local”. També 

s’observa que la factura va ser comptabilitzada i en la mateixa data es va anul.lar la 

comptabilització. 

Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix iniciar el procediment de 

reintegrament de la subvenció per import de mil vuit-cents euros (1.800,00 €) atès que 

s’ha declarat unes despeses que no es consideren subvencionables. 

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 a 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 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 

anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 

Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 

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 l’article 42 de la Llei General de Subvencions 

preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el dret de 

l’interessat a l’audiència. 

Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 
supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 
de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent. 

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. 

Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 

competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 

procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 

les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 

següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 

El 8 d’octubre de 2019, es va notificar a l’Ajuntament de Garrigàs, l’acord aprovat pel 

Consell Rector de17 de setembre de 2019 en la sessió ordinària 2019/10, d’inici del 

procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garrigàs, 

de la subvenció pel finançament de despeses d’inversió en consultoris locals per als 

ajuntaments de la demarcació de Girona per un import de mil vuit-cents euros (1.800,00 

€), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació 

definitiva. 

Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que l’Ajuntament de Garrigàs no 
ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament. 

Vist informe proposta de 9 de juliol de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del 
procediment de reintegrament, iniciat el 17 de setembre de 2019, de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Garrigàs pel finançament de despeses d’inversió en 
consultoris locals per als ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut atribueix al Consell Rector, aquest òrgan aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Resoldre el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 

l’Ajuntament de Garrigàs, amb CIF P1708100A, finançament de despeses d’inversió en 

consultoris locals per als ajuntaments de la demarcació de Girona per un import de mil 

vuit-cents euros (1.800,00 €), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin, 

d’acord amb el detall següent. 

 

Segon. Sol·licitar a l’Ajuntament de Garrigàs el reintegrament de la subvenció, per un 

import de mil vuit-cents euros (1.800,00 €), més els interessos de demora, calculats des 

de la data de pagament de la subvenció ( 27/10/2015 ) fins a la data d’aprovació del 

reintegrament ( 16/07/2020 ), segons el detall següent: 



 

 

 

(a) Import subvenció pagada               1.800,00  

(b) Despesa a justificar 4.846,50 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 37,14% 

   

(d) Despesa justificada 4.846,50 

(e) Despesa subvencionable 0,00 € 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 0,00 € 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 1.800,00 €  

Interessos de 

demora  307,11 € 

Total a 

reintegrar  2.107,11 € 

 

Tercer. L’import de dos mil cent set euros amb onze cèntims  (2.107,11 €) 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 realtizat: 

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. 

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 l’Ajuntament de Garrigàs 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. 

 

8. Expedient 2015/921- Proposta al Consell Rector relatiu a la resolució del 

procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació de 

Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel finançament d’activitats de promoció de 

la salut i d’hàbits saludables. SOP 2015/921. Olot. 

 

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/06, de 19 de maig de 

2015, va concedir l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot una subvenció 

per al finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la 

demarcació de Girona, per un import de nou-cents quaranta-un euros amb vuitanta-sis 

cèntims (941,86 €) que representava un 6,74% de la base subvencionable fixada en 

tretze mil nou-cents setanta-un euros amb noranta-un cèntims        (13.971,91 €). 

 

L’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot es comprometia al compliment de 

la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la correcte 

justificació de l’objecte de la subvenció, entre d’altres. 

 

El dia 17 de setembre de 2015  (RE 2015/3857), l’Associació de Pensionistes i Jubilats 

Esplais d’Olot, va presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, amb esmena de 

2 d’octubre de 2015 (RE 2015/4100), dins del termini establert. 

 

D’acord amb l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Girona el centre gestor va comprovar el compte justificatiu presentat per l’entitat i va 

informar favorablement de la justificació presentada de la subvenció, fet que va iniciar 

la tramitació de la minoració de la subvenció que va finalitzar amb el decret de minoració, 

número 631, de data 17 de novembre de 2015, per un import de vuit-cents vint-i-tres 

euros amb quaranta-nou cèntims (823,49 €). 

 

El 30 de setembre de 2019, s’ha aprovat incoar el procediment de reintegrament total 

de la subvenció concedida a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel 

finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables. 

 

El 2 d’octubre de 2019, la gerent i el responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i 

d’Organització han emès un informe proposta on exposa que en fase de control intern 

posterior s’ha constatat que: 

 



 

 

“L’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català estableix que correspon 

a l’Assemblea l’aprovació dels comptes anuals de l’associació. L’article 313-2, en relació 

als deures comptables, contempla que les associacions han de portar el llibre diari i el 

llibre d’inventari i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a presentar impost 

de societats, cas en el que únicament hauran de portar un llibre de caixa. 

 

La base 14.d) de les bases especifiques reguladores de la subvenció estableixen que 

és obligació del beneficiari “Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 

altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial 

aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres 

específics exigits per les bases reguladores especifiques.” 

 

L’Associació disposa de registres comptables els quals no han estat aprovats per 

l’Assemblea. Aquest fet suposa un incompliment de la base 14 reguladora de la 

subvenció i de l’article 322-2 de la Llei 4/2008, del llibre III del codi civil català, pel que 

procedeix el reintegrament de l’import pagat de la subvenció.” 

 

Per tot l’esmentat, es pot concloure que procedeix aprovar el procediment de 

reintegrament de la subvenció per un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb quaranta-

nou cèntims (823,49 €). 

 

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 a 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 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, preveu al seu article 52 la facultat de convalidar els actes 

anul·lables esmenant els vicis que els afectin. 

 

Atès que l’article 30 de la Llei General de Subvencions preveu que l’incompliment de la 

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 l’article 42 de la Llei General de Subvencions 

preveu que en la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas,  el dret de 

l’interessat a l’audiència. 

 

Atès que l’article 37.3 de la Llei General de Subvencions preveu que igualment, en el 

supòsit contemplat en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta llei procedirà el reintegrament 

de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de 

l’interès de demora corresponent. 

 



 

 

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. 

 

Atès que correspon a l'òrgan concedent, en aquest cas el Consell Rector, la 

competència per exigir al beneficiari el reintegrament mitjançant la resolució del 

procediment regulat a l'article 42 de la Llei General de Subvencions i que es regeix per 

les disposicions generals sobre procediment administratiu previstes a l'article 58 i 

següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, iniciant-se d'ofici. 

 

El 13 de novembre de 2019, es va notificar a l’Associació de Pensionistes i Jubilats 

Esplais d’Olot, l’acord aprovat pel Consell Rector de 17 d’octubre de 2019 en la sessió  

2019/11, d’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 

l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot, pel finançament d’activitats de 

promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona, per un import de 

vuit-cents vint-i-tres euros amb quaranta-nou cèntims (823,49 €), amb la inclusió dels 

interessos de demora que es meritin en practicar-se la liquidació definitiva 

Superat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència i vist que l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats Esplais d’Olot no ha presentat cap al·legació a l’expedient de reintegrament. 

Vist informe proposta de 9 de juliol de 2020, emès pel cap de Serveis Jurídics, 
Econòmics i d’Organització i la Gerent de Dipsalut en què proposen la resolució del 
procediment de reintegrament, iniciat, el 17 d’octubre de 2019, de la subvenció 
concedida a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot pel finançament 
d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de Girona  

Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels Estatuts de 
Dipsalut atribueix al Consell Rector, aquest òrgan aprova, per unanimitat, l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Resoldre el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 

l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot, amb CIF G17563388, pel 

finançament d’activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables a la demarcació de 

Girona, per un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb quaranta-nou cèntims (823,49 

€), amb la inclusió dels interessos de demora que es meritin, d’acord amb el detall 

següent. 

 

Segon. Sol·licitar a l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot el 

reintegrament de la subvenció, per un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb 



 

 

quaranta-nou cèntims (823,49 €), més els interessos de demora, calculats des de la data 

de pagament de la subvenció (08/02/2016) fins a la data d’aprovació del reintegrament 

( 16/07/2020 ), segons el detall següent: 

 

(a) Import subvenció pagada               823,49  

(b) Despesa a justificar 13.971,91 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable                6,74% 

   

(d) Despesa justificada 12.216,03 

(e) Despesa subvencionable 0,00  

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 0,00  

(g) = (a) – (f)  A reintegrar 823,49 €  

Interessos de 

demora  130,78 € 

Total a 

reintegrar  954,27 € 

 

Tercer. L’import de nou-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-set cèntims                 

(954,27 €) 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 realtizat: 

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. 

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 l’Associació de Pensionistes i Jubilats Esplais d’Olot 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. Expedient 2020/1076/X020202 – Proposta de ratificació del decret de 
Presidència d’aprovació de la convocatòria de subvencions Extraordinària de 
Benestar i Comunitat-Covid-19. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de 
Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
Els membres del Consell Rector ratifiquen el següent decret: 
 
Atès que l’article 34.1.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local disposa que és competència del president de la Diputació, en casos 
d’urgència, les matèries de la competència del Ple, donant compte a aquest en la 
primera sessió que es celebri per a la seva ratificació. 

De conformitat amb el punt 6è de la part dispositiva del Decret de Presidència de data 
3 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de subvencions extraordinària 
de Benestar i Comunitat-Covid-19 (exp. 2020/1076), es sotmeten a ratificació del 
Consell Rector els punts 3r i 4t. 
 
A aquest efecte convé reproduir literalment els següents paràgrafs de la part expositiva 
i dispositiva del decret: 
 
Part expositiva: 
 
“ ... 
En base a l’informe tècnic, de 16 de juny de 2020 i la memòria tècnica explicativa adjunta 
a l’informe en què es proposa aprovar una convocatòria extraordinària de Benestar i 
Comunitat Covid-19 que s’emmarca en el programa de Benestar i Comunitat (pm10) 
compartint bases i marc teòric. 
 
De conformitat amb l'article 5.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació 
parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris , de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, 
atès que la present línia de subvencions està encarada a fer front a la situació generada 
pel covid-19 a la demarcació de Girona, es prenen mesures de flexibilització en relació 



 

 

amb les condicions establertes a les bases reguladores consistents en els següents 
aspectes: 
En relació a l'apartat quart de les bases corresponent als conceptes subvencionables a 
més dels establerts a les bases s'afegeixen els següents: 

a. Lloguer i adequació d'espais per a la realització de les diferents activitats 
b. Adquisició d'equipaments i materials 
c. Material informàtic. 
d. Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats i equips de 

protecció individual. 
 
En referència al mateix apartat quart de les bases reguladores les despeses esmentades 
anteriorment es consideraran subvencionables i per tant, no es tindran com a despeses 
no subvencionables. 
Les esmentades modificacions es prenen exclusivament per la present convocatòria de 
forma excepcional i amb base a la cobertura de l’article 5.1 del decret llei 8/2020 
esmentat anteriorment. 
Així mateix la modificació es tramita conjuntament amb l’aprovació de la convocatòria 
per tal de fer front amb la màxima premura a la situació derivada de la pandèmia, sense 
perjudici de que se sotmeti a ratificació a la propera sessió del Consell Rector de 
l’organisme. Aquesta ratificació consistirà també en l’aprovació de la despesa plurianual 
prevista al capítol 7 de l’organisme per a l’any 2021, atès el que disposa l’article 174.3 i 
174.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant als percentatges màxims de despesa 
que es pot imputar a exercicis futurs, en relació al crèdit corresponent a l’any en curs,  i 
la seva aprovació per l’òrgan plenari en casos excepcionals i tenint en compte que la 
concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria, i per tant la disposició 
de la despesa, es produirà un temps després d’aquesta ratificació. 
L’article 34.1.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local 
disposa que és competència del president de la Diputació, en casos d’urgència, les 
matèries de la competència del Ple, donant compte a aquest en la primera sessió que 
es celebri per a la seva ratificació. 
...” 

 
Part dispositiva: 
 
“.... 
 
Tercer. Ampliar el límit quantitatiu del crèdit plurianual de la convocatòria per import de 
cent vint-i-cinc mil euros (125.000,00 €) per a l’any 2021, de conformitat amb  l’article 
174.5 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Quart. Modificar el punt quart de Conceptes subvencionables de les bases específiques 
reguladores d’aquesta subvenció en el sentit d’afegir, exclusivament i de forma 
excepcional per la present convocatòria, i de conformitat amb l'article 5.1 del Decret llei 
8/2020, de 24 de març, els següents conceptes subvencionables:  
 

e. Lloguer i adequació d'espais per a la realització de les diferents activitats 



 

 

f. Adquisició d'equipaments i materials 
g. Material informàtic. 
h. Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats i equips de 

protecció individual. 
 
En referència al mateix apartat quart de les bases reguladores les despeses esmentades 
anteriorment es consideraran subvencionables i per tant, no es tindran com a despeses 
no subvencionables. 
...” 

Per tot l’esmentat, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

ACORD: 
 
Primer. Ratificar el punt tercer i quart del decret de Presidència, de data 3 de juliol de 
2020, d’aprovació de la convocatòria de subvencions extraordinària de Benestar i 
Comunitat-Covid-19, en tot el seu contingut i tal com ha estat redactat. 
 

 
10. Expedient  2020/1074/X020201 – Proposta de Ratificació del decret de 
Presidència d’aprovació la convocatòria de subvencions per a les accions 
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió per a l’any 2020-
2021. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona 
(Dipsalut). 
 
La presidenta recorda que  que van definir unes novetats per aquest any relacionades 
amb la priorització tant amb la franja d’edat com amb el concepte lligat a l’habitatge. Van 
també compartir-la en la Comissió Informativa de la Diputació. Els que en són membres 
ho van poder conèixer ja que és una convocatòria que va néixer en el sí de la Diputació. 
Però com que no tots els membres del Consell Rector són membres d’aquesta Comissió 
Informativa, tan la presentació del BIC com la presentació del la convocatòria dels joves 
en risc d’exclusió social, les faran arribar per correu electrònic.  
 
En aquest punt la senyora Laia Pèlach formula una pregunta ja que en la presentació 
que es va fer a Diputació els va semblar entendre que, quan eren projectes com els 
d’abans per entendre, el límit seguia essent 20.000 € però, en els projecte que incloïa 
el tema d’habitatge, el límit podria arribar a 40.000 €. Però en el redactat que els hi ha 
passat no els queda clar i volia confirmar si això és així. 
 
La presidenta diu que sí, que és així. En tot cas es demanarà a l’equip tècnic que ho 
revisi per si hi ha alguna qüestió que no hagi quedat clara i en tot cas que us passin nota 
si hi ha alguna qüestió. 
 
A continuació es sotmet a votació la següent proposta la qual es ratificada per tots els 
membres del Consell Rector: 
 
Atès que l’article 34.1.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local disposa que és competència del president de la Diputació, en casos 
d’urgència, les matèries de la competència del Ple, donant compte a aquest en la 
primera sessió que es celebri per a la seva ratificació. 



 

 

De conformitat amb el punt 5è de la part dispositiva del Decret de Presidència de data 
3 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de subvencions per a les 
accions destinades a l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió per a l’any 
2020-2021, (exp. 2020/1074), es sotmet a ratificació del Consell Rector el punt 3r. 
 
A aquest efecte convé reproduir literalment els següents paràgrafs de la part expositiva 
i dispositiva del decret: 
 
Part expositiva: 
 
“ ... 
En base a l’informe tècnic, de 18 de juny de 2020 en què es proposa aprovar aquesta 
convocatòria de subvencions i atesa l’emergència habitacional que afecta el col·lectiu 
de joves i de conformitat amb l'article 5.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris , de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 
complementàries, es prenen mesures de flexibilització en relació amb les condicions 
establertes a les bases reguladores consistents en els següents aspectes: 

- La subvenció màxima obtinguda en el marc de les bases serà de 40.000,00 € 
per peticionari i any.  
-Ampliar el percentatge màxim a subvencionar fins al 90% de la base 
subvencionable. 
-Bestreta d’un 57% de l’import concedit. 

Aquetes mesures es prenen a fi de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte 
de subvenció i afecten exclusivament a la present convocatòria i amb base a la cobertura 
de l’article 5.1 del decret llei 8/2020 esmentat anterioment. 
 
Així mateix la modificació es tramita conjuntament amb l’aprovació de la convocatòria 
per tal de fer front amb la màxima premura a la situació derivada de la pandèmia, sense 
perjudici de que se sotmeti a ratificació a la propera sessió del Consell Rector de 
l’organisme.  
 
L’article 34.1.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local 
disposa que és competència del president de la Diputació, en casos d’urgència, les 
matèries de la competència del Ple, donant compte a aquest en la primera sessió que 
es celebri per a la seva ratificació. 
 
...” 

 
Part dispositiva: 
 
“.... 
 
Tercer. Modificar, exclusivament i de forma excepcional per la present convocatòria, i 
de conformitat amb l'article 5.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març,  els punts setè de 
Criteris de valoració import de la subvenció i tretzè de Bestreta de les bases específiques 
reguladores d’aquesta subvenció en el sentit següent: 



 

 

 
Punt setè. Criteris de valoració i import de la subvenció: 
 

a. La subvenció màxima a obtenir en el marc de les bases serà de 
40.000,00 € per peticionari i any (en comptes dels 20.000,00 € 
previstos) 

 
b. Es podrà subvencionar fins el 90% de la base subvencionable (en comptes del 

80 % previst). 
 

Punt tretzè. Bestreta: 
 

 
c. Establir una bestreta d’un 57% de l’import concedit (en comptes de 50% previst)  

 
...” 

 
Per tot l’esmentat,  el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 

Primer. Ratificar el punt tercer del decret de Presidència, de data 3 de juliol de 2020, 
d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida 
i inclusió social de joves en risc d’exclusió, per a l’any 2020-2021, en tot el seu contingut 
i tal com ha estat redactat. 
 
 
11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
12. Torn obert de paraules 
 
No hi ha més intervencions. 
 

  
La Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 


