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Secretaria 
Exp. 2020/1656/A011201 

 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de 6 d’agost de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/07 
Caràcter: Ordinària 
Data: 6 d’agost de 2020 
Horari: De les 11:00 a les 11:25 hores 
Lloc: Videoconferència / Saló de Plens de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

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

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Turon i Serra, en substitució del titular, senyor Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventor: 
Ernest Ruiz i Garcia, en substitució de la titular, senyora Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
Pilar Comas i Vila, en substitució de la titular, senyora 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. 
 
Ha excusat la seva absència el vocal senyor Albert Piñeira i Brosel. 
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Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, números 2020/06, 

del dia 16 de juliol de 2020, ordinària 
 

2. Informacions de Govern 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
 

4. Expedient 2019/0948/D050601 – Proposta de reajustament de la despesa 
del contracte de teleassistència domiciliària 
 

5. Expedient 2019/3357/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2020 
 

6. Expedient 2019/3358/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions per al finançament d’actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2020 
 

7. Expedient 2020/383/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de 
Girona (Pt15), per a l’any 2020 
 

8. Expedient 2019/3377/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions adreçades a consells comarcals i a consorcis d'acció / 
benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d'acció social de la demarcació de Girona (ASICC) per a l'any 
2020 
 

9. Expedient 2020/1488/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions per al finançament de les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels centres docents d'educació especial (CDEE) 
per a l'any 2020 
 

10. Expedient 2020/0089/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL per a 
l’any 2020 
 

11. Expedient 2020/0091/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ONL per a 
l’any 2020 
 

12. Expedient 2020/0641/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions per al foment de la cooperació internacional al 
desenvolupament per a l'any 2020 
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13. Expedient 2015/0791/X020201 – Proposta relativa de resolució del 
procediment de reintegrament parcial de la subvenció SAC 2015/23 
concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins per al finançament de 
despeses de l’ús del consultori local 
 

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

15. Torn obert de paraules 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, números 2020/06, 

del dia 16 de juliol de 2020, ordinària 
 

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2020/06, 
ordinària, del dia 16 de juliol de 2020, que ha estat lliurat prèviament a les persones 
convocades. 

 
 

2. Informacions de Govern 
 
La presidenta informa de la presència de Dipsalut en la reunió de la Taula de Diversitat 
Sexual i Igualtat, conformada pels portaveus dels diferents grups, tant els que formen 
part del Consell Rector de l’Organisme com els que no. 
 
D’altra banda, informa els assistents que durant l’estiu s’inicia la tramitació de 
l’expedient d’aprovació del pressupost de l’any 2021, amb una situació econòmica 
complicada i amb el compromís de garantir les actuacions que ofereix el Catàleg de 
Serveis i també en l’eix social, i no frenar l’evolució dels diferents programes que ja 
estan en funcionament, d’altres projectes com la Teleassistència o els encàrrecs que 
es puguin derivar de la Taula esmentada anteriorment, ni de l’Observatori Social i de 
Salut. En aquest sentit, la presidenta informa que s’estan mantenint converses 
polítiques per a aconseguir aquest objectiu de cara a l’aprovació del pressupost prèvia 
a la seva incorporació al pressupost de la Diputació. 
 
A més, la presidenta recorda que l’Organisme posa en marxa un procés d’estratègia 
per al període 2020-2025 que es deriva de les conclusions a què es va arribar després 
del procés de reflexió estratègica iniciat durant el mandat anterior i que estableix el 
marc en el qual es van treballant propostes per a millorar el Catàleg de Serveis. 
Aquesta estratègia es basa en els eixos Coneixement – Connexió – Acompanyament – 
Model 3S (Salut, social i sostenible), en els quals es preveu aprofundir per a crear un 
full de ruta efectiu. 
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La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica breument als assistents el 
procés de reflexió estratègica d’on parteix la proposta, en què consisteix i el contingut 
dels diferents eixos de treball. 
 
La gerent explica també que en el moment en què es va declarar la pandèmia 
provocada pel coronavirus, s’estava entrant en la segona fase de treball, consistent a 
dissenyar objectius, accions i projectes en cadascun dels eixos. En aquest moment, 
s’estan constituïnt els grups de treball amb la idea que estiguin operatius a partir del 
setembre i que en un període d’un o dos mesos es pugui disposar d’objectius i accions 
concrets. Tots els projectes en què es treballi o que es posin en marxa durant els 
propers 5 anys (pressupostos, plans de mandat, ODS...) hauran de reflectir aquests 
eixos o, almenys, algun d’ells. Finalment, la gerent es compromet a fer conèixer el 
Consell Rector les propostes que a la tardor sorgeixin d’aquests grups de treball. 
 
La presidenta, per la seva banda, expressa la seva voluntat d’aprofundir en aquest 
procés estratègic en properes reunions del Consell Rector i informar-ne els membres 
de la seva evolució.  

 
 

3. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència 
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Núm. Data Unitat Expedient  Resum 

303 02/07/2020 Contractació 2019/1282 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona, Lot 4 (La Garrotxa) 
adjudicat a favor de Edat 3, SCCL, amb NIF F17346081, a partir del dia 1 de juliol de 2020 i d’acord 
amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i 
Atenció a les Persones de Dipsalut el 25 de juny de 2020 i els documents que s’adjunten al decret. 

304 02/07/2020 Contractació 2019/1283 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 3 (Cerdanya) 
adjudicat a favor del Consell Esportiu de la Cerdanya, amb NIF V17406802, a partir del dia 1 de juliol 
de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’Àrea de Promoció de la 
Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el 25 de juny de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

305 02/07/2020 Contractació 2019/1285 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona, Lot 7 (La Selva), 
adjudicat a favor de Tot Oci Educació Lleure i Esports, SL, amb CIF B-17452350, a partir del dia 1 de 
juliol de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’àrea de Promoció 
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el 26 de juny de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

306 02/07/2020 Contractació 2019/1286 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 1 (Alt Empordà), 
adjudicat a favor de Mercè Ramos Tejeda, amb NIF 38451039-F, amb efectes a partir de l’1 de juliol 
de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’àrea de Promoció de la 
Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el 29 de juny de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

307 02/07/2020 Cpntractació 2019/1287 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 2 (Baix Empordà), 
adjudicat a favor de Mercè Ramos Tejeda, amb NIF 38451039-F, amb efectes a partir de l’1 de juliol 
de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’àrea de Promoció de la 
Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el 29 de juny de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

308 02/07/2020 Contractació 2019/1288 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 5 (Gironès), 
adjudicat a favor de Estela Gómez Ramos, amb NIF 43458267C, amb efectes a partir de l’1 de juliol 
de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’Àrea de Promoció de la 

file:///C:/Users/tfernandez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1de8/AC/Temp/2019_0013_02_02_2020.pdf
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Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el 25 de juny de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

309 02/07/2020 Contractació 2019/1289 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona. Lot 6 (Ripollès), 
adjudicat a favor d’Entrenaments Funcionals S.L, amb CIF B55161665, amb efectes a partir de l’1 de 
juliol de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per l’àrea de Promoció 
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut l’1 de juliol de 2020 i els documents que 
s’adjunten al decret. 

310 03/07/2020 Contractació 2018/2249 
Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de suport als centres educatius 
participants en el programa "Sigues tu", adjudicat a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai, amb 
CIF G61096368, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2020. 

311 03/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/0142 
Aprovar la llista d’admissions en el procediment selectiu convocat per a la creació d’una borsa de 
treball de tècnics/ques de salut pública i benestar (Especialitat en Salut Ambiental A2). 

312 03/07/2020 Contractació 2020/1024 

Aprovar l’adhesió de Dipsalut a la licitació de la Diputació de Girona pel contracte administratiu mixt 
del servei de migració del correu electrònic actual Exchange 2013 del correu al núvol de Microsoft, del 
subministrament de llicències d’ús de correu al núvol de Microsoft per un període de 3 anys i el 
subministrament de llicències en propietat de productes Microsoft, per Diputació de Girona, Xaloc i 
Dipsalut, d’acord amb el detall per cada lot que, per Dipsalut, ha estat exposat en els antecedents 
d’aquest decret. 

313 03/07/2020 Subvencions 2020/1074 
Aprovar 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, segons el text que figura a l’annex I, amb plena 
submissió a les bases esmentades al quadre de característiques de la subvenció. 

314 03/07/2020 Subvencions 2020/1076 
Aprovar la convocatòria de subvencions extraordinària de Benestar i Comunitat-Covid-19, amb plena 
submissió a les bases i autoritzar l’import d’1.875.000,00 € destinat a la convocatòria esmentada. 

315 03/07/2020 Contractació 2020/1169 
Adjudicar a MARIA HELENA TOLOSA COSTA, amb CIF 36983838E, el contracte menor del servei 
de sessions formatives sobre educació emocional, per un import màxim de 7.400,00 €, exempt d’IVA, 
d'acord amb el seu pressupost. 

316 06/07/2020 Contractació 2020/0992 
Iniciar l’expedient de contractació del servei de telefonia mòbil per a les cabines dels desfibril·ladors 
del programa “Girona, territori cardioprotegit” (pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut. 

317 06/07/2020 Gestió econòmica 2020/1209 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2TC 2/2020 mitjançant transferència entre aplicacions, 
autoritzada a la base 13.1 de les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany. 

318 08/07/2020 Gestió econòmica 2020/1240 
Aprovar la reposició de fons per import de 626,26 €, tot autoritzant, disposant i reconeixent les 
obligacions derivades de la bestreta de caixa fixa, i aprovar el compte justificatiu núm. J/2020/7 de la 
bestreta de caixa fixa indicada. 
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319 09/07/2020 Contractació 2019/1284 

Aprovar la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables de la demarcació de Girona del Lot 8 (Pla de 
l’Estany), adjudicat a favor de Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb NIF G17243221, amb efectes 
a partir de l’1 de juliol de 2020 i d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic emès per 
l’àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut en data 30 de juny de 
2020 i els documents que s’adjunten al present decret. 

320 09/07/2020 Contractació 2020/1322 
Convalidar la despesa del servei de telefonia mòbil per un import total de 2.486,65 €, IVA inclòs, 
emeses per VODAFONE ESPAÑA, SAU amb NIF A80907397, d’acord amb les factures. 

321 09/07/2020 Contractació 2020/1334 

Contractar, mitjançant la tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la LCSP, a l’empresa 
Unitat Química, SL amb CIF B17508573, per al subministrament de 5.000 Mascaretes FPP2, 500 
Mascaretes Quirúrgiques, 1.000 Gel Hidroalcohòlic 500 ml i 13 Termòmetre infraroig per import total 
màxim de 13.441,50 €, amb IVA del tipus 0%, tal i com disposa l'article 8 del Reial Decret-Llei 
15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball i 
d'acord amb el seu pressupost número 20000623 i de data 23 de juny de 2020. 

322 10/07/2020 Subvencions 2019/0995 

Revocar la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) per a 
l’any 2019 concedida a l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, amb NIF P1722200A, d’acord amb 
l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha 
presentat el compte justificatiu en el termini concedit en el requeriment. 

323 10/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/0345 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de juny de 2020, fora de la 
jornada laboral habitual, de la empleada Anna Loste Romero, per un import de 246,02 €, 
corresponent a 12 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

324 10/07/2020 Secretaria 2020/0993 

Autoritzar continuar la celebració telemàtica de les sessions del Consell Rector de Dipsalut. Així 
mateix, de manera excepcional, es permet als membres del Consell Rector assistir presencialment al 
saló de celebració de les sessions (que, preferiblement, serà el Saló de Plens de la Diputació per 
garantir major distància entre les persones presents en la sessió), a l’efecte de minimitzar qualsevol 
causa que pugui produir un greu risc col·lectiu, de conformitat amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, introduït per la disposició final segona del Reial 
Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per a fer front al COVID-19, i amb els Estatuts de Dipsalut. 

325 10/07/2020 Subvencions 2020/1029 
Concedir a l’Ajuntament de Porqueres la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport 
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per un import de 10.547,33 €. 

326 10/07/2020 Subvencions 2020/1102 

Concedir a l’Ajuntament de Cadaqués la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport 
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per adequar la instal·lació d'aigua calenta i 
freda sanitària de les instal·lacions del pavelló municipal 4 camins per tal de reduir el risc de 
proliferació de legionel·losi per un import de 10.462,10 €. 
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327 10/07/2020 Subvencions 2020/1189 
Concedir a l’Ajuntament de Girona la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a 
les polítiques municipals de protecció de la salut, per la reforma de la sala de calderes de la sopa per 
reduir el risc de proliferació de legionel·losi per un import de 1.727,46 €. 

328 10/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/1400 
Reconèixer al senyor David Díaz Cargol, funcionari interí per vacant de Dipsalut adscrit als Serveis 
Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme, el temps de serveis previs prestats a 
l’Administració Pública. 

329 10/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/1485 
Reconèixer a la senyora Nerea Ruiz Torres, personal laboral de Dipsalut adscrita a l’Observatori 
social i de salut de l’Organisme, el temps de serveis previs prestats a l’Administració Pública. 

330 13/07/2020 Subvencions 2019/1006 
Modificar la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) per a 
l’any 2019 concedida a l’Ajuntament de Mont-ras i minorar-lo de 2.891,69 € a 161,75 € ,d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

331 13/07/2020 Subvencions 2019/2023 

Revocar la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments (Pm07), per a l’any 
2019 concedida a l’Ajuntament de Calonge, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat el compte justificatiu en el termini 
concedit en el requeriment. 

332 13/07/2020 Subvencions 2019/2083 

Revocar la subvenció en matèria de condicions i estils de vida a ajuntaments (Pm07), per a l’any 
2019 concedida a l’Ajuntament de Quart, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat el compte justificatiu en el termini 
concedit en el requeriment. 

333 13/07/2020 Subvencions 2019/2111 
Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments, i minorar-lo de 4.200,00 € a 3.164,42 € d’acord amb 
l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

334 13/07/2020 Subvencions 2019/2501 

Modificar l’import de la subvenció concedida, a l’entitat Unió de Pagesos de Catalunya, amb CIF 
G08687642, exclosa de concurrència pública, prevista nominativament al pressupost per al 
finançament del Projecte d’assessorament alimentari als col·lectius més desfavorits, pel 2019, i 
minorar-lo de 24.000,00 € a 18.029,83 € d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

335 13/07/2020 Subvencions 2020/0309 

Concedir a l’Ajuntament de Tossa de Mar la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport 
tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per adequar la instal·lació d'aigua calenta i 
freda sanitària de la piscina municipal, per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la per un 
import de 20.000,00 €, 

336 13/07/2020 Subvencions 2020/0569 
Concedir a l’Ajuntament d’Esponellà la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic 
a polítiques municipals de salut ambiental per instal·lar autoanalitzadors al dipòsit d'Esponellà i al 
dipòsit de Centenys, per millorar el control de la qualitat de l'aigua, per un import de 7.514,10 €. 

337 13/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/0806 Ampliar el nomenament com a funcionària interina per programa, de manera excepcional i per 
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necessitat urgent i inajornable, de la senyora Àgata Irene Alonso i Coquard, d’acord amb al que 
disposa l’article 10.1.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, perquè presti els seus serveis com a administrativa (grup 
C1), adscrita als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme, amb efectes a partir del 
14 de juliol de 2020 i per un termini màxim de 3 mesos. 

338 13/07/2020 Subvencions 2020/1027 

Concedir a l’Ajuntament de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb 
caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte de Servei municipal de teleassistència 
de l'Ajuntament de Girona, per un import de 65.000,00 €, de conformitat amb l’article 22.2.a de la Llei 
38/2003, de 17 novembre, general de subvencions. 

339 13/07/2020 Subvencions 2020/1120 

Concedir a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres la subvenció pel finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per suport tècnic a polítiques 
municipals de salut ambiental per instal·lar un autoanalitzador a l'abastament del municipi, per 
millorar el control de la qualitat de l'aigua per un import de 12.321,76 €. 

340 13/07/2020 Subvencions 2020/1131 

Concedir a l’Ajuntament de Juià la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut, per suport tècnic a polítiques municipals de salut 
ambiental per instal·lar un sistema de telecontrol a l'abastament del municipi, per millorar el control de 
la qualitat de l'aigua per un import de 3.481,53 €. 

341 13/07/2020 Contractació 2020/1168 
Adjudicar el contracte menor de serveis a la senyora ESTEFANIA PEREZ TOLEDO, amb N.I.F. 
40338789D per a realitzar el servei de sessions formatives sobre educació emocional per un import 
de 7.400,00 €, exempt d’IVA d'acord amb el seu pressupost número 4, de data 08/06/2020. 

342 16/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/1489 
Aprovar la gratificació per serveis extraordinaris prestats durant el mes de juny de 2020, fora de la 
jornada laboral habitual, de l’empleat Àlex Morales Moliner, per un import de 174,25 €, corresponent a 
8,5 hores en dies laborables i horari diürn (subgrup A2). 

343 17/07/2020 Contractació 2019/1286 

Rectificar el primer punt del decret de data 4 de maig de 2020, de suspensió parcial 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 1 (Alt Empordà) adjudicat a favor de Mercè Ramos Tejeda, amb NIF 
38451039F. 

344 17/07/2020 Contractació 2019/1367 

Modificar el contracte administratiu de serveis de formació a distància per a docents del programa 
“Sigues Tu: eines i actius per a la salut” - Lot A “Habilitats per la Vida” (Pm08) del Catàleg de Serveis 
de Dipsalut, adjudicat a la Fundación Edex, amb CIF G48974737, per un import màxim de 6.090,00 € 
(IVA exempt), que correspon al 50 % de la quantitat inicialment adjudicada (12.180,00 €, IVA 
exempt). L’objecte de la modificació serà l’actualització del marc conceptual, incorporar i adaptar nous 
continguts dirigits al col.lectiu de professionals que, de manera excepcional, va preveure el PPTP, 
traduir el format del curs en llengua catalana per a la seva millor adequació al context social de 
Catalunya i preparar la plataforma informàtica per impartir aquest curs d’acord amb la nova adaptació. 
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345 17/07/2020 Contractació 2020/1247 
Rectificar el punt quart del decret de contractació, de data 9 de juliol de 2020, del servei de telefonia 
de dues cabines DEA adjudicat a Vodafone España, S.A.U. 

346 17/07/2020 Contractació 2020/1453 
Contractar Josep Maria Riuró de Blas (Transports Corcoy) amb CIF 40271959V, el servei de recollida 
i distribució de gels hidroalcohòlics, per un import de 3.900,00 € més un import de 819,00 €, en 
concepte d’IVA, que totalitzen 4.719,00 €. 

347 20/07/2020 Subvencions 2019/0944 

Revocar la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) per a 
l’any 2019 concedida a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que no ha presentat el compte 
justificatiu en el termini concedit en el requeriment del centre gestor. 

348 20/07/2020 Subvencions 2019/1010 

Revocar la subvenció a ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) per a 
l’any 2019 concedida a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, d’acord amb l’article 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, atès que els conceptes 
subvencionables es troben fora del període subvencionable fixat en el punt 1 de la convocatòria. 

349 20/07/2020 Subvencions 2020/1214 

Concedir als consells comarcals del Gironès, de la Selva, de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany, del 
Ripollès, del Baix Empordà i de la Cerdanya un ajut en espècie exclòs de concurrència pública de 
forma directa consistent en el lliurament de diferents materials de protecció, de conformitat amb 
l’article 22.2.c i el 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i l’article 3.2 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

350 20/07/2020 Subvencions 2020/1216 

Concedir als consells comarcals de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà i la Cerdanya, 
als ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar, Figueres, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols i als consorcis 
d’acció social de la Garrotxa, el Ripollès i el Gironès-Salt un ajut en espècie exclòs de concurrència 
pública de forma directa consistent en el lliurament de diferents materials de protecció davant la crisi 
sanitària de la COVID-19, de conformitat amb l’article 22.2.c i el 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 
novembre, general de subvencions i l’article 3.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

351 20/07/2020 Gestió econòmica 2020/1518 
Incoar i proposar al president de Diputació de Girona l’aprovació de l’expedient de suplement de 
crèdit DI 3SC 2/2020 del pressupost de despeses de l’organisme autònom Dipsalut de l’exercici 2020. 

352 20/07/2020 Gestió econòmica 2020/1519 
Incoar i proposar al President de Diputació de Girona l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 
DI 3CE 4/2020 del pressupost de despeses de l’organisme autònom Dipsalut de l’exercici 2020. 

353 21/07/2020 Gestió admin. i RH 2020/0142 

Aprovar la llista d’admissions definitiva i la llista d'exclusions definitiva en el procediment selectiu 
convocat per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques de salut pública i benestar 
(Especialitat en Salut Ambiental - A2), així com la composició definitiva del Tribunal Qualificador, i 
fixar de manera definitiva el dia, l’hora i el lloc de realització del primer i segon 
exercici de la Prova d’avaluació de coneixements prevista en les bases de la convocatòria. 
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354 22/07/2020 Subvencions 2019/3377 

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria de subvencions a consells comarcals i a consorcis 
d'acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció 
social de la demarcació de Girona amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 
Dipsalut corresponents i reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l'import final. 

355 22/07/2020 Subvencions 2020/1488 

Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria de subvencions per a la línia de suport econòmic per al 
finançament de despeses derivades dels centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació 
de Girona amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de Dipsalut corresponents i 
reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l'import final. 

356 23/07/2020 Subvencions 2020/1185 

Concedir a diferents ajuntaments de la demarcació de Girona, un ajut en espècie, de forma directa 
consistent en el lliurament de mascaretes de protecció individual, de conformitat amb l’article 22.2.c i 
el 2.1 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i l’article 3.2 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

357 29/07/2020 Contractació 2019/1281 

Modificar el contracte del servei que desenvolupa el programa Pt03 i Pt04, adjudicat a l’empresa 
Proveïments d’Aigua, SA amb CIF A17063579, en un 14,3 % de la quantitat inicialment adjudicada, 
que va ser per import de 371.278,00 €, fet que suposa una modificació de 53.100,00 €, IVA no inclòs, 
quantitat a la qual cal aplicar l’IVA corresponent d'11.151,00 €, fent un total màxim de 64.251,00 €, 
IVA inclòs, i per un termini d’execució que finalitzarà el 21 de febrer de 2022, data en què finalitza el 
contracte principal. 

358 29/07/2020 Contractació 2020/1555 

Contractar l’empresa Unidad Química, SL amb CIF B17508573, el subministrament de 3.000 
mascaretes tèxtils reutilitzables, per un import unitari de 2,60 euros IVA exempt, i per un total de 
7.800,00 euros IVA exempt, tal com disposa amb l'article 8 del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 
d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball i d'acord amb el seu 
pressupost de data 20/07/2020. 

359 29/07/2020 Contractació 2020/1556 

Contractar l’empresa The Kure Lab SL, amb CIF B67429696, el subministrament de 2.000 unitats de 
gel hidroalcohòlic d’un litre amb difusor, per un import unitari de 7,15 euros IVA exempt, i per un total 
de 14.300,00 €, IVA exempt, tal com disposa amb l'article 8 del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 
d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball i d'acord amb el seu 
pressupost de data 20/07/2020. 

360 29/07/2020 Contractació 2020/1557 

Contractar l’empresa Wottoline SA, amb CIF A78811577, el subministrament de 7.000 unitats de 
mascaretes KN95, per un import unitari de 1,39 euros IVA exempt, i per un total de 9.730,00 €, IVA 
exempt, tal com disposa amb l'article 8 del Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures 
urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball i d'acord amb el seu pressupost de data 
20/07/2020. 
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4. Expedient 2019/0948/D050601 – Proposta de reajustament de la despesa del 
contracte de teleassistència domiciliària 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui informa els assistents que el contracte 
de teleassistència domiciliària té una durada de 4 anys i s’hi va fer una previsió alta de 
creixement, amb una cobertura del 12%. Per múltiples causes relatives a l’evolució del 
programa, i malgrat als esforços que està fent l’equip que hi treballa, no s’està arribant 
al percentatge de cobertura previst. Entre d’altres causes, hi ha un elevat nombre 
d’usuaris que co-paguen el servei, quan per prudència pressupostària s’havia previst 
que el total d’usuaris tindrien un cost 0 en l’accés al servei. De l’anàlisi d’execució del 
pressupost, s’arriba a la conclusió que no és necessari reservar tot l’import previst per 
a les anualitats 2020 i 2021. Es proposa, per tant, reajustar el pressupost comptable 
relatiu a aquest contracte per tal d’alliberar crèdits, que podran ser utilitzats per a altres 
despeses socials, com les extraordinàries relacionades amb la crisi sanitària de la 
Covid19, entre d’altres. 
 
La vocal Sílvia Paneque demana poder analitzar l’informe d’execució del contracte en 
el moment en què l’anàlisi de les causes esmentades per la Gerència estigui 
finalitzada. En aquest sentit, i ententent que el servei és absolutament necessari, 
anuncia que s’abstindrà en la votació.  
 
La presidenta explica que, en tot cas, el reajustament no suposa un límit en l’execució 
del pressupost, sinó que implica mantenir una disponibilitat que triplica la previsió 
actual de cobertura, per tenir marge de creixement futur i poder seguir treballant en la 
línia dissenyada inicialment. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach anuncia la seva intenció de votar favorablement la 
proposta, atès que considera que el reajustament pressupostari té sentit en la 
conjuntura econòmica actual; en aquest sentit, considera que existeix una necessitat 
relativa a la naturalesa d’aquest servei i expressa la seva preocupació pel fet que no 
s’està aconseguint arribar al percentatge de cobertura desitjat. Finalment, i com ha 
sol·licitat la vocal senyora Paneque, demana poder accedir a l’informe d’execució del 
contracte quan estigui disponible, per tal de poder-lo estudiar i fer una reflexió 
profunda. 
 
El cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització indica que el contracte 
finalitza al febrer de 2022 i que, per tant, durant l’any 2021 es prepararan els plecs per 
a la futura licitació, que hauria d’estar adjudicada a final de 2021. 
 
La gerent, en aquest sentit, explica que durant aquesta tramitació s’aprofitarà per 
aprendre de l’execució del contracte actual i, com ha dit anteriorment, analitzar la 
multiplicitat de causes que han fet que aquesta execució hagi estat inferior a la 
prevista inicialment. En tot cas, es compromet a presentar als membres del Consell 
Rector l’informe d’execució en què s’analitzin aquestes causes. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Antecedents: 
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El dia 24 d’octubre de 2017, el Consell Rector de Dipsalut aprova l’adjudicació del 
contracte del servei local de Teleassistència Domiciliària a favor de la mercantil 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, amb CIF B-80925977, per un 
import màxim de vuit milions cent-un mil set-cents setanta euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (8.101.770,58 €), IVA no inclòs, amb un preu unitari de 13,50 euros/terminal i 
mes, i amb un termini d’execució de quatre anys.  
 
De l’import esmentat anteriorment Dipsalut es fa càrrec de 3.475.659,60 € IVA inclòs, 
d’acord amb la següent previsió: 
 

  2018 2019 2020 2021 Total 

Import 710.635,75 790.273,84 874.078,92 961.644,71 3.336.633,22 

IVA 29.609,82 32.928,08 36.419,95 40.068,53 139.026,38 

Total 740.245,57 823.201,92 910.498,87 1.001.713,24 3.475.659,6 

 
La resta correspon a 13 ens locals que promouen la licitació juntament amb Dipsalut, 
que és l’organisme que assumeix els tràmits de l’expedient de contractació en nom de 
la resta d’ens i d’acord amb l’article 38.2 de la directiva 2014/24/UE i els fonaments de 
dret indicats en l’informe jurídic del contracte. 
 
El dia 23 de novembre de 2017 es procedeix a la formalització d’aquest contracte. 
 
Vist que el contracte s’està executant per sota de la previsió estimada inicialment, 
d’acord amb l’informe de gerència de data 21 de juny de 2019, el Consell Rector de 
Dipsalut, en data 24 d’octubre de 2017, en l’acord de la sessió ordinària número 
2019/10 reperiodifica la despesa prevista a l’any 2020 i augmenta el crèdit previst per 
a l’any 2021, d’acord amb el detall següent: 
 

 2020 2021 

Import 663.941,22 € 1.174.724,27 € 

IVA 26.557,65 € 46.988,97 € 

Total 690.498,87 € 1.221.713,24 € 

 
Malgrat el reajustament pressupostari aprovat, durant l’any 2020 la despesa efectuada 
per Dipsalut s’ha mantingut a un nivell similar al d’exercicis anteriors ja que l’execució 
realitzada a data de 8 de juliol de 2020 ascendeix a l’import de 75.063,81 euros quan 
la despesa prevista per aquesta anualitat és de 690.498,87 euros. Aquest fet, a banda 
de ser fruit de l’evolució pròpia del contracte, també respon a la situació 
excepcionalment viscuda generada com a conseqüència de la COVID19.  
 
Així doncs, podem preveure que la situació no variarà significativament pel fet que les 
condicions de copagament continuen vigents i malgrat pogués haver un hipotètic 
creixement de terminals, aquest no representaria un gran salt econòmic.  
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En data 17 de juliol de 2020 la gerència de Dipsalut emet un informe en el que es fa 
palesa la necessitat de fer un reajustament de crèdit de l’anualitat 2020 i 2021, en el 
sentit de reduir la previsió en un total de 200.000,00 euros i 700.000,00 euros 
respectivament, deixant un marge suficient de 490.498,87 euros per l’anualitat 2020 i 
de 521.713,24 euros per l’anualitat 2021, per fer front a la despesa que es generi. 
 
Així mateix, en data 21 de juliol de 2020, el cap de l’àrea de serveis jurídics, 
econòmics i organització i el secretari de Dipsalut, han signat l’informe jurídic del que 
es fan constar seguidament les parts principals: 
 

- Contracte de tracte successiu: 
 

“El contracte administratiu de serveis objecte del present informe queda englobat a la 
categoria de tracte successiu regulada a la Disposició Addicional 34 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic ja que la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, apartat segon, disposa que els 
contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, 
en quan als seus efectes, compliment i extinció, per la normativa anterior.” 
“Per tant en aquest tipus de contracte la previsió econòmica es fixa com a pressupost 
màxim, sense que existeixi una obligació per part de l’administració contractant de 
consumir la totalitat del mateix, sinó que queda subordinat a les necessitats reals que 
esdevinguin durant el període executiu. 
En aquest sentit es pot comprovar també que la Llei sí obliga a tramitar una 
modificació contractual en el supòsit de que les necessitats fossin superiors al previst, 
però respecte al cas de que durant l’execució la previsió econòmica sigui suficient 
només s’indica que l’execució quedarà subordinada a les necessitats de 
l’Administració. 
 

- El decrement en la prestació 
 

Pel que s’ha esmentat, en el cas d’execució inferior a la previsió màxima inicial, no 
estaríem davant d’una modificació contractual ja que no s’altera cap element subjectiu 
ni objectiu de la contractació. En els contractes de tracte successiu el que és essencial 
és que el nombre màxim d’execució és estimat i el que ha de ser inalterable són els 
preus unitari, tal i com exposem en l’informe jurídic d’aquest expedient. 
 
La Junta Consultiva de l’Estat ha tingut ocasió de tractar un cas similar a aquest  en el 
seu Informe 17/2012, de 20 de novembre, en el qual conclou, en l’apartat 1 de les 
seves “Conclusions”, el següent: 
 
“En los contratos de servicios de actividad en los que el contratista se obliga a prestar 
servicios de forma sucesiva o por precios unitarios, en los que no está determinada la 
cuantia total de las prestaciones, al no haberse comprometido las partes a la 
realización de un número total de servicios ni al abono del precio total el contrato, un 
posible decremento en la prestación como consecuencia de las menores 
necesidades de la Administración, da lugar simplemente a una modificación en 
el expediente de gasto, no considerándose una modificación del contrato”. 
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Per tant, en el supòsit d’una menor execució de la prevista es pot plantejar un ajust 
pressupostari, que afectaria únicament a la despesa, per garantir que malgrat existeixi 
crèdit adequat i suficient per executar dit contracte fins a la seva finalització, no 
s’obstaculitzi que els fons que no s’executin per una previsió excessiva, es puguin 
dedicar a altres finalitats per respondre a l’interès públic.” 
 
Vist que en data 22 de juliol de 2020 l’empresa TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU, amb CIF B-80925977 ha signat la seva conformitat al 
reajustament de la despesa corresponent a l’anualitat 2020 i 2021 del contracte. 
 
Vist l’informe-proposta emès pel cap de l’Àrea de serveis jurídics, econòmics i 
organització i la gerent de Dipsalut en data 23 de juliol de 2020, pel que proposen a la 
presidència de l’ens que elevi l’acord de reajustament al Consell Rector de Dipsalut. 
 
Per tot l’esmentat, ateses les competències que l’article 10 dels estatuts de Dipsalut li 
atribueix, el Consell Rector, amb l’absenció de la vocal senyora Sílvia Paneque i el vot 
favorable de la resta de membres assistents, essent l’òrgan de contractació d’aquest 
contracte en virtut dels apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional 2a del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprova l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Modificar l’acord de la sessió ordinària número 2019/10 del Consell Rector de 
Dipsalut, de data 17 de setembre de 2019, en el sentit de reajustar el crèdit reservat 
per a l’anualitat 2020 i 2021, d’acord amb el detall següent: 
 
On diu 
 

 2020 2021 

Import 663.941,22 € 1.174.724,27 € 

IVA 26.557,65 € 46.988,97 € 

Total 690.498,87 € 1.221.713,24 € 

 
Ha de dir: 
 

  2020 2021 

Import 405.370,97 € 431.167,97 € 

IVA 85.127,90 € 90.545,27 € 

Total 490.498,87 € 521.713,24 € 

 
Segon. Modificar la operació comptable AD efectuada per acord del Consell Rector de 
24 d’octubre de 2017, amb la distribució anual indicada anteriorment i per tant, alliberar 
la quantitat de nou-cents mil euros (900.000,00 euros) de l’aplicació pressupostària 
1/3110/22706 Serveis tècnics i assistència municipal Govern del pressupost de 
Dipsalut, d’acord amb el detall següent: 
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Operació Anualitat Import inicial 
Crèdit a 
alliberar 

Import final 

220199000087 
2020 690.498,87 €  - 200.000,00 € 490.498,87 € 

2021 1.221.713,24 € - 700.000,00 € 521.713,24 € 

Total 1.912.212.11 € - 900.000,00 € 1.012.212,11 € 

 
5. Expedient 2019/3357/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions pel finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona per a l’any 2020 

 
La presidenta explica que del punt 5 al punt 12 de l’ordre del dia es proposa la 
resolució de diferents convocatòries de subvencions per a les quals s’han fet 
anteriorment les comissions qualificadores, que són les que han proposat aquestes 
resolucions, excepte en el cas dels punts 8 i 9, que són sense concurrència i per als 
quals, per tant, la proposta de resolució és per part de la Presidència. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach consulta si, d’acord amb peticions fetes en convocatòries 
anteriors, en la convocatòria de subvencions relativa a socorrisme s’havia inclòs el 
requisit que el personal parlés català. 
 
El cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització confirma que aquest requisit 
ja s’ha incorporat en la convocatòria d’enguany. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de subvencions 
per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de la 
demarcació de Girona ( Pt08). 

Publicades al BOP de Girona, Número 31 , del 13 de febrer de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions per al finançament 
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme 
a les platges de la demarcació de Girona          
(PT08).Publicada al BOP de Girona núm.41, de 
28 de febrer de 2020. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 600.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46201 Programa suport econòmic 
seguretat, salvament i socorrisme 
 

Període subvencionable Del dia 16/10/2019 al dia 15/10/2020 

Data obertura període 
sol·licituds 

Del 29 de febrer de 2020 
 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Fins el 14 d’abril de 2020 i  amb estat d’alarma 
fins el 30 de juny de 2020 
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Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Subvencions de Dipsalut de 2020 – 2022 
(anualitat 2020)  i els costos de la qual consten a l’article 13. 

 
Antecedents 
 
El 9 de juliol de 2020, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un 
informe on esmenta :  
 
“Que s’han presentat un total de 19 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 

de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades. 
 

Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments declaren que no incorren en cap 
dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de 
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
...” 
 
“... 
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. 
 
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques 
reguladores. 
 
En el punt 7 de les bases específiques reguladores esmentades, es regulen els criteris 
de valoració per calcular els imports de la subvenció. 
...” 
 
A més en l’esmentat informe exposa que: 
 
“Primer: Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de 
valoració del punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta. 
Una vegada aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base 
subvencionable corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe. 
 
Segon: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les 
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I. 
 
Tercer: La despesa, per un total de sis-cents mil euros (600.000,00 €) serà amb càrrec 
a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany: 
 

- 5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme.” 
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S’han presentat un total de 19 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 de la 
convocatòria, les quals han estat totes acceptades.  
  
Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos 
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud els beneficiaris han declarat que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
L’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, s’ajusta al 
punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques reguladores. 
 
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 16 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
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competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (PT08), per a l’any 2020, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa per un import total de sis-cents mil euros (600.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es 
detalla a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa suport econòmic seguretat, 
salvament i socorrisme 

5/3110/46201 600.000,00 € 

 
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.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 15 d’octubre de 2020. 
 
Quart. 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 publiques. 

https://www.seu.dipsalut/
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Annex I 

Núm. 
expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
Coeficient de 

valoració 
Import final 

% Base 
subvencionable 

     

Resultat del 
coeficient 

tècnic a partir 
dels criteris 

valorats 

  

2020/726/X
020202 

Ajuntament  
Begur 

P1701400B 

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

platges 

102.850,00 €   1 21.128,86 € 20,54% 

2020/1423/
X020202 

Ajuntament 
Blanes 

P1702600F 

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

platges 

213.980,38 €   0,96 42.200,45 € 19,72% 

2020/692/X
020202 

Ajuntament 
Cadaqués 

P1703500G 

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

platges 

21.000,00 €  0,52 4.000,00 € 19,05% 

2020/355/X
020202 

Ajuntament 
Calonge 

P1703800A 

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

platges 

250.000,00 €   0,96 49.304,11 € 19,72% 

2020/964/X
020202 

Ajuntament 
Castelló 

d'Empúries 
P1705200B 

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

platges 

185.000,00 €   1 38.005,25 € 20,54% 

2020/1092/
X020202 

Ajuntament 
Castell - Platja 

d'Aro 
P1705300J 

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

platges 

272.400,00 €  0,96 53.721,75 € 19,72% 
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2020/755/X
020202 

Ajuntament 
Colera 

P1705900G 

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

platges 

18.137,90 €  0,22 1.995,17 € 11,00% 

2020/1018/
X020202 

Ajuntament 
L'Escala 

P1706800H 

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

platges 

192.700,00  € 0,90 35.628,38 € 18,49% 

2020/440/X
020202 

Ajuntament 
Llança 

P1709900C 

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

platges 

57.000,00  € 0,88 10.304,56 € 18,08% 

2020/640/X
020202 

Ajuntament 
Lloret de Mar 

P1710200E 

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

platges 

513.400,00 €  0,96 101.250,91 € 19,72% 

2020/830/X
020202 

Ajuntament 
Palafrugell 

P1712400I 

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

platges 

148.600,00  € 0,96 29.306,36 € 19,72% 

2020/600/X
020202 

Ajuntament 
Palamós 

P1712500F 

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

platges 

205.929,00  € 0,89 37.651,25 € 18,28% 

2020/582/X
020202 

Ajuntament 
Pals 

P1713200B 

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

platges 

62.218,20  € 0,88 11.247,91 € 18,08% 

2020/834/X
020202 

Ajuntament 
Port de la 

Selva 
P1714900F 

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

platges 

42.725,30  € 0,92 8.075,04 € 18,90% 

2020/536/X
020202 

Ajuntament 
Roses 

P1716100A 

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

platges 

343.518,49 €  0,92 64.924,68 € 18,90% 
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2020/1021/
X020202 

Ajuntament 
Sant Feliu de 

Guíxols 
P1717000B 

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

platges 

132.022,10  € 0,96 26.036,93 € 19,72% 

2020/1425/
X020202 

Ajuntament 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 

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

platges 

15.000,00  € 0,70 4.000,00 € 26,67% 

2020/1058/
X020202 

Ajuntament 
Tossa de Mar 

P1721500E 

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

platges 

142.798,40 €  0,93 27.282,12 € 19,11% 

2020/764/X
020202 

Ajuntament 
Torroella de 

Montgrí 
P1721200B 

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

platges 

172.076,26  € 0,96 33.936,27 € 19,72% 

    3.091.356,03 €  600.000,00 €  
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6. Expedient 2019/3358/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions per al finançament d’actuacions per a la lluita i control integrat 
de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2020 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases reguladores especifiques de subvencions 
adreçades a ajuntaments per al suport econòmic 
a actuacions per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes a la demarcació de Girona. 
(Pt10) 

Publicades al BOP de Girona, Número 31, del 13 de febrer de 2018 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvenció del programa de 
suport econòmic a les actuacions per a  la lluita i 
control de plagues urbanes (PT10), per a l'any 
2020.Publicada el BOP de Girona núm.41, de 28 
de febrer de 2020. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 700.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46202 Programa econòmic lluita i control 
plagues. 
 

Període subvencionable Del dia 1 de juliol de 2019 al dia 30 de juny 2020. 
 

Data obertura període 
sol·licituds 

Del 29 de febrer de 2020 al 14 d’abril de 2020 i 
amb estat d’alarma fins el 30 de juny de 2020. 
 

Prevista a l’article 11 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2020 i els costos de la qual 
consten a l’article 13. 

 
Antecedents 
 
El 9 de juliol de 2020, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un 
informe on esmenta:  
 
“Que s’han presentat un total de 175 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre 
l’objecte del punt 1 de la convocatòria. 
 
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable. 
 
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables i aquells que no es consideren 
objecte de subvenció que es defineixen en el punt 1 de les bases específiques 
reguladores, estan descrites com a desestimades com a conceptes no 
subvencionables a l’Annex II. 
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Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt es 
detalla en l’Annex I.” 
 
S’han presentat un total de 175 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 de la 
convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre 
l’objecte d’acord amb el punt 1 de la convocatòria. 
 
Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos 
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud els beneficiaris han declarat que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
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 16 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 
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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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, 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 del programa de suport econòmic a les actuacions per a  
la lluita i control de plagues urbanes (PT10), 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 set-cents mil euros       (700.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es 
detalla a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control integrat 
de plagues urbanes 

5/3110/46202 700.000,00 € 

 
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 15 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/
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Annex I 

Número 
d'Expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

Subvencionable 

% 
segons 
grup de 
població 

Import 
atorgat final 

Import 
atorgat / 

Base 
subvenc
ionable 

Conceptes no 
subvenciona

bles 

2020/978/X020202 Ajuntament Aiguaviva P1700200G 
insectes, mosquit tigre, vespa 

asiàtica, rosegadors 
5.000,94 € 90% 4.088,05 € 81,75%  

2020/507/X020202 Ajuntament Albanyà P1700300E Rosegadors 1.016,40 € 90% 914,76 € 90,00%  

2020/627/X020202 Ajuntament Albons P1700400C insectes i rosegadors 1.150,00 € 90% 1.000,00 € 86,96%  

2020/1075/X020202 Ajuntament Amer P1700700F 
mosquit tigre, rosegadors, 

coloms 
6.812,49 € 80% 4.950,15 € 72,66%  

2020/610/X020202 Ajuntament Anglès P1700800D 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

7.314,36 € 70% 4.650,47 € 63,58%  

2020/618/X020202 Ajuntament Arbúcies P1700900B 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors i coloms 
3.700,00 € 70% 2.352,46 € 63,58%  

2020/848/X020202 
Ajuntament 
Argelaguer 

P1701000J mosquit tigre, rosegadors 1.873,62 € 90% 1.531,61 € 81,75%  

2020/783/X020202 Ajuntament Armentera P1701100H rosegadors i coloms 4.567,04 € 90% 3.732,18 € 81,72%  

2020/650/X020202 
Ajuntament Avinyonet 

de Puigventós 
P1701200F 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

7.734,21 € 80% 5.619,89 € 72,66%  

2020/588/X020202 Ajuntament Banyoles P1701600G 
insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms i 

gavians 
55.244,72 € 60% 25.088,99 € 45,41%  
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Número 
d'Expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

Subvencionable 

% 
segons 
grup de 
població 

Import 
atorgat final 

Import 
atorgat / 

Base 
subvenc
ionable 

Conceptes no 
subvenciona

bles 

2020/432/X020202 Ajuntament Bàscara P1701800C insectes i rosegadors 1.560,90 € 90% 1.275,97 € 81,75%  

2020/813/X020202 Ajuntament Begur P1701400B 
insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors 
6.205,44 € 80% 4.509,05 € 72,66%  

2020/851/X020202 
Ajuntament Bellcaire 

d'Empordà 
P1702100G insectes i rosegadors 9.000,00 € 90% 7.357,11 € 81,75%  

2020/879/X020202 Ajuntament Besalú P1702200E insectes i rosegadors 3.021,22 € 80% 2.195,30 € 72,66%  

2020/347/X020202 Ajuntament Bescanó P1702300C 
Insectes, mosquit tigre, vesta 
asiàtica, rosegadors i coloms 

7.109,46 € 80% 5.165,94 € 72,66%  

2020/1060/X020202 Ajuntament Biure P1724900D insectes, rosegadors 1.530,65 € 90% 1.251,25 € 81,75%  

2020/325/X020202 Ajuntament Blanes P1702600F 
insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors, estornells i 

gavians 
17.677,60 € 50% 8.028,15 € 45,41%  

2020/980/X020202 
Ajuntament Boadella i 

les Escaules 
P1703200D mosquit tigre, rosegadors 1.027,13 € 90% 924,41 € 90,00%  

2020/802/X020202 Ajuntament Bolvir P1702700D insectes, rosegadors 508,20 € 90% 457,38 € 90,00%  

2020/805/X020202 Ajuntament Bordils P1702800B 
insectes, mosquit tigre i 

rosegadors, coloms 
3.047,78 € 80% 2.214,60 € 72,66%  

2020/1118/X020202 Ajuntament Borrassà P1702900J 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors, coloms 
6.675,00 € 90% 5.449,71 € 81,64%  

2020/693/X020202 Ajuntament Breda P1703000H 
insectes, mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, rosegadors i Coloms 

4.692,11 € 80% 3.409,42 € 72,66%  

2020/591/X020202 
Ajuntament 
Cabanelles 

P1703400J Insectes 423,50 € 90% 381,15 € 90,00%  
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2020/498/X020202 Ajuntament Cabanes P1703300B 
Mosquit tigre, rosegadors i 

coloms 
7.645,13 € 90% 6.249,57 € 81,75%  

2020/673/X020202 Ajuntament Cadaqués P1703500G insectes i rosegadors 4.095,00 € 80% 2.975,54 € 72,66%  

2020/753/X020202 
Ajuntament Caldes de 

Malavella 
P1703700C 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors ,coloms 

20.253,31 € 70% 12.877,06 € 63,58%  

2020/349/X020202 Ajuntament Calonge P1703800A Insectes, rosegadors i Coloms 8.000,00 € 70% 5.086,40 € 63,58%  

2020/1385/X020202 Ajuntament Camós P1703900I 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors 
2.066,68 € 90% 1.689,42 € 81,75%  

2020/754/X020202 
Ajuntament 

Campdevànol 
P1704000G 

insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors 

6.307,69 € 80% 4.583,35 € 72,66%  

2020/778/X020202 Ajuntament Campllong P1704200C 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors 
2.000,00 € 90% 1.634,91 € 81,75%  

2020/1012/X020202 
Ajuntament 
Camprodon 

P1704300A 
insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors 
9.065,06 € 80% 6.586,92 € 72,66%  

2020/725/X020202 
Ajuntament Canet 

d'Adri 
P1704400I insectes i rosegadors 2.467,37 € 90% 2.016,97 € 81,75%  

2020/1190/X020202 Ajuntament Cantallops P1704500F 
insectes, mosquit tigre, vespa 

asiàtica, rosegadors 
736,89 € 90% 663,20 € 90,00%  

2020/323/X020202 Ajuntament Capmany P1704600D Insectes i rosegador 2.046,11 € 90% 1.672,61 € 81,75%  

2020/463/X020202 
Ajuntament Cassà de 

la Selva 
P1704900H 

Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

11.139,40 € 70% 7.082,43 € 63,58%  

2020/786/X020202 
Ajuntament 

Castellfollit de la Roca 
P1705100D 

insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.724,56 € 90% 1.409,76 € 81,75%  
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2020/934/X020202 
Ajuntament Castelló 

d'Empúries 
P1705200B insectes, rosegador, coloms 10.500,00 € 70% 6.675,90 € 63,58%  

2020/1093/X020202 
Ajuntament Castell-

Platja d'Aro 
P1705300J 

insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors 

10.036,22 € 70% 6.381,02 € 63,58%  

2020/1041/X020202 Ajuntament Celrà P1705400H 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors 
5.000,00 € 70% 3.179,00 € 63,58%  

2020/336/X020202 
Ajuntament Cervià de 

Ter 
P1705500E insectes i rosegadors 1.100,00 € 90% 990,00 € 90,00%  

2020/418/X020202 Ajuntament Cistella P1705600C Mosquit tigre 907,50 € 90% 816,75 € 90,00%  

2020/803/X020202 Ajuntament Colera P1705900G vespa asiàtica 653,40 € 90% 588,06 € 90,00%  

2020/550/X020202 Ajuntament Colomers P1706000E 
mosquit tigre, Rosegadors i 

coloms 
5.705,15 € 90% 4.663,72 € 81,75%  

2020/873/X020202 Ajuntament Corçà P1706200A 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors i coloms 
2.680,15 € 90% 2.190,91 € 81,75%  

2020/738/X020202 
Ajuntament Cornellà 

de Terri 
P1706100C 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

6.435,31 € 80% 4.676,08 € 72,66%  

2020/376/X020202 Ajuntament Crespià P1706300I Insectes i Coloms 2.150,00 € 90% 1.725,74 € 80,27%  

2020/722/X020202 
Ajuntament Cruïlles, 

Monells i Sant Sadurní 
de l'Heura 

P1706400G insectes i rosegadors 2.016,34 € 90% 1.648,27 € 81,75%  
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2020/414/X020202 
Ajuntament el Far 

d'Empordà 
P1700500J 

Insectes, Rosegadors, Coloms 
i Estornells 

1.095,12 € 90% 985,60 € 90,00%  

2020/473/X020202 
Ajuntament 
Espinelves 

P1706900F Vespa asiàtica 734,40 € 90% 660,96 € 90,00%  

2020/1025/X020202 Ajuntament Espolla P1707000D insectes, rosegadors 1.492,41 € 90% 1.219,98 € 81,75%  

2020/831/X020202 Ajuntament Esponellà P1707100B 
insectes, vespa asiàtica 

rosegadors 
3.112,78 € 90% 2.544,56 € 81,75%  

2020/1128/X020202 Ajuntament Figueres P1707200J 
insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors, coloms, 
estornells, gavians, altres aus 

113.926,06 € 50% 51.738,70 € 45,41%  

2020/629/X020202 Ajuntament Flaçà P1707300H vespa asiàtica 636,63 € 90% 572,97 € 90,00%  

2020/1099/X020202 Ajuntament Foixà P1707400F rosegadors 242,00 € 90% 217,80 € 90,00%  

2020/653/X020202 
Ajuntament 
Fontcoberta 

P1707600A insectes i rosegadors 3.204,76 € 90% 1.711,46 € 53,40%  

2020/1178/X020202 Ajuntament Forallac P1725000B mosquit tigre, rosegadors 4.633,27 € 80% 3.366,67 € 72,66%  

2020/1404/X020202 
Ajuntament Fornells 

de la Selva 
P1707800G 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

5.529,81 € 80% 4.018,11 € 72,66%  

2020/412/X020202 Ajuntament Fortià P1707900E insectes i rosegadors 2.268,75 € 90% 1.854,61 € 81,75%  

2020/833/X020202 Ajuntament Garrigàs P1708100A mosquit tigre 1.109,17 € 90% 998,25 € 90,00%  

2020/1079/X020202 Ajuntament Garrigoles P1708200I Insectes 1.520,00 € 90% 1.242,53 € 81,75%  

2020/761/X020202 
Ajuntament 
Garriguella 

P1708300G 
insectes mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

3.342,02 € 90% 2.731,96 € 81,75%  
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2020/1418/X020202 Ajuntament Ger P1708400E 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors 
214,65 € 90% 193,19 € 90,00%  

2020/1405/X020202 
Ajuntament Guils de 

Cerdanya 
P1708800F insectes, rosegadors 711,48 € 90% 640,33 € 90,00%  

2020/771/X020202 Ajuntament Hostalric P1708900D 
mosquit tigre, rosegadors i 

coloms 
12.054,63 € 80% 8.759,23 € 72,66%  

2020/447/X020202 Ajuntament Jafre P1709100J insectes rosegadors coloms 2.789,05 € 90% 2.279,92 € 81,75%  

2020/780/X020202 Ajuntament Juià P1709400D 
mosquit tigre, vespa asiàtica 

rosegadors 
4.000,00 € 90% 3.269,83 € 81,75%  

2020/1039/X020202 
Ajuntament La Bisbal 

d'Empordà 
P1702500H 

mosquit tigre, rosegadors, 
coloms i estornells 

18.224,21 € 70% 11.586,95 € 63,58%  

2020/382/X020202 
Ajuntament la Cellera 

de Ter 
P1720100E 

insectes (processionària del 
pi), vespa asiàtica i rosegadors 

4.055,31 € 80% 2.946,71 € 72,66%  

2020/789/X020202 
Ajuntament La 

Jonquera 
P1709300F 

insecte, mosquit tigre i 
rosegadors 

3.823,60 € 80% 2.778,34 € 72,66%  

2020/1384/X020202 Ajuntament La Pera P1713800I 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors, coloms 
4.635,96 € 90% 3.753,36 € 80,96%  

2020/759/X020202 
Ajuntament la Tallada 

d'Empordà 
P1720700B 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

4.235,00 € 90% 3.460,57 € 81,71%  

2020/362/X020202 Ajuntament la Vajol P1701500I Insectes 1.049,99 € 90% 944,99 € 90,00%  

2020/472/X020202 Ajuntament les Preses P1714800H 
Insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors i estornells 

2.600,00 € 80% 1.889,23 € 72,66%  

2020/1040/X020202 Ajuntament L'Escala P1706800H coloms, gavians 2.332,50 € 70% 1.483,00 € 63,58%  

2020/333/X020202 Ajuntament Lladó P1709500A 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms 

3.044,90 € 90% 2.447,74 € 80,39%  
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2020/804/X020202 Ajuntament Llagostera P1709600I 
insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms 

altres aus 
15.657,42 € 70% 9.954,98 € 63,58%  

2020/520/X020202 Ajuntament Llambilles P1709700G mosquit tigre i rosegador 1.100,00 € 90% 990,00 € 90,00%  

2020/441/X020202 Ajuntament Llançà P1709900C mosquit tigre, vespa asiàtica 1.240,25 € 70% 868,18 € 70,00%  

2020/1061/X020202 Ajuntament Llers P1710000I mosquit tigre, rosegadors 3.626,22 € 90% 2.964,28 € 81,75%  

2020/639/X020202 
Ajuntament Lloret de 

Mar 
P1710200E 

Insectes, Mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms, 

gavians i altres aus 
26.000,00 € 50% 11.807,71 € 45,41%  

2020/511/X020202 
Ajuntament Maçanet 

de Cabrenys 
P1710800B 

Mosquit tigre, Vespa asiàtica i 
rosegadors 

4.000,00 € 90% 3.269,83 € 81,75%  

2020/648/X020202 
Ajuntament Maçanet 

de la Selva 
P1710900J 

Insectes, vespa asiàtica i 
rosegadors 

6.732,00 € 70% 4.280,20 € 63,58%  

2020/881/X020202 
Ajuntament 

Madremanya 
P1710400A mosquit tigre 588,06 € 90% 529,25 € 90,00%  

2020/781/X020202 
Ajuntament Maià de 

Montcal 
P1711000H insectes, rosegadors 1.091,78 € 90% 982,60 € 90,00%  

2020/324/X020202 Ajuntament Masarac P1710600F coloms 4.356,00 € 90% 3.560,84 € 81,75%  

2020/798/X020202 Ajuntament Massanes P1710700D mosquit tigre, vespa asiàtica 1.170,00 € 90% 1.000,00 € 85,47%  

2020/890/X020202 Ajuntament Mieres P1711200D 
insectes, mosquit tigre, 

rosegadors i coloms 
3.053,36 € 90% 2.495,99 € 81,75%  

2020/767/X020202 
Ajuntament Montagut i 

Oix 
P1711600E insectes i rosegadors 1.116,43 € 90% 1.000,00 € 89,57%  
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2020/512/X020202 Ajuntament Navata P1711800A 
Insecte, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

5.014,24 € 90% 4.098,93 € 81,75%  

2020/820/X020202 Ajuntament Ordis P1712200C 
insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors 
563,00 € 90% 506,70 € 90,00%  

2020/829/X020202 Ajuntament Palafrugell P1712400I 
insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

40.224,82 € 60% 21.921,37 € 54,50%  

2020/442/X020202 Ajuntament Palamós P1712500F 
Insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors, coloms estornells i 
gavians 

25.450,31 € 60% 13.564,98 € 53,30%  

2020/976/X020202 
Ajuntament Palau de 

Santa Eulàlia 
P1712600D mosquit tigre i rosegadors 1.875,50 € 90% 1.533,14 € 81,75%  

2020/1379/X020202 
Ajuntament Palau-

sator 
P1712900H coloms 3.400,00 € 90% 2.779,35 € 81,75%  

2020/1361/X020202 
Ajuntament Palau-

saverdera 
P1712700B insectes, rosegadors 3.140,80 € 90% 2.567,47 € 81,75%  

2020/578/x020202 Ajuntament Pals P1713200B Mosquit tigre i rosegadors 6.395,03 € 80% 4.646,81 € 72,66%  

2020/523/X020202 Ajuntament Parlavà P1713400H 
Insecte, mosquit tigre i 

rosegadors 
1.966,25 € 90% 1.522,23 € 77,42%  

2020/662/X020202 Ajuntament Pau P1713600C 
insectes, mosquit tigre i 

rosegadors 
3.161,07 € 90% 2.584,04 € 81,75%  

2020/1320/X020202 
Ajuntament Pedret i 

Marzà 
P1713700A mosquit tigre 1.875,50 € 90% 1.533,14 € 81,75%  

2020/968/X020202 
Ajuntament Planes 

d'Hostoles 
P1714200A insectes, rosegadors 1.438,49 € 80% 1.045,25 € 72,66%  

2020/361/X020202 Ajuntament Planoles P1714300I Rosegadors 1.391,50 € 90% 1.137,49 € 81,75%  
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2020/366/X020202 
Ajuntament Pont de 

Molins 
P1714400G Coloms 5.747,50 € 90% 4.698,33 € 81,75%  

2020/922/X020202 Ajuntament Pontós P1714500D 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms, 

estornells 
1.700,00 € 90% 1.389,68 € 81,75%  

2020/642/X020202 Ajuntament Porqueres P1714600B 
Insectes, mosquit tigre i 

rosegadors 
9.576,59 € 80% 6.958,62 € 72,66%  

2020/824/X020202 
Ajuntament Port de la 

Selva 
P1714900F 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

4.491,52 € 90% 3.671,63 € 81,75%  

2020/948/X020202 Ajuntament Portbou P1714700J insectes, rosegadors 4.114,00 € 90% 3.363,02 € 81,75%  

2020/1195/X020202 Ajuntament Puigcerdà P1715000D insectes, rosegadors 5.281,68 € 70% 3.358,09 € 63,58%  

2020/1180/X020202 Ajuntament Regencós P1715300H vespa asiàtica, rosegadors 3.509,00 € 90% 2.868,46 € 81,75%  

2020/904/X020202 
Ajuntament Ribes de 

Freser 
P1715400F rosegadors 4.355,05 € 80% 3.164,50 € 72,66%  

2020/381/X020202 
Ajuntament Riells i 

Viabrea 
P1715500C Rosegadors 4.983,67 € 80% 3.621,27 € 72,66%  

2020/775/X020202 Ajuntament Ripoll P1715600A 
mosquit tigre, vespa asiàtica, 

rosegadors i coloms 
13.050,00 € 70% 8.174,57 € 62,64%  

2020/708/X020202 
Ajuntament 
Riudarenes 

P1715700I insectes i rosegadors 3.213,44 € 80% 2.334,98 € 72,66%  

2020/808/X020202 Ajuntament Riudaura P1715800G insectes, rosegadors 666,30 € 90% 599,67 € 90,00%  

2020/812/X020202 
Ajuntament Riudellots 

de la Selva 
P1715900E insectes, rosegadors, coloms 8.869,34 € 80% 6.444,71 € 72,66%  
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2020/378/X020202 Ajuntament Riumors P1716000C Insectes, Rosegadors i coloms 2.150,00 € 90% 1.725,74 € 80,27%  

2020/327/X020202 Ajuntament Roses P1716100A 
Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms, 

estornells, gavians i altres aus. 
25.773,00 € 60% 14.045,55 € 54,50%  

2020/334/X020202 Ajuntament Rupià P1716200I Rosegadors i coloms 2.776,95 € 90% 2.270,03 € 81,75%  

2020/1136/X020202 Ajuntament Salt P1716400E 
Insectes, mosquit tigre, 

rosegadors, coloms, gavians 
31.199,16 € 50% 14.168,87 € 45,41%  

2020/758/X020202 
Ajuntament Sant Aniol 

de Finestres 
P1719500I rosegadors 2.071,06 € 90% 1.693,00 € 81,75%  

2020/617/X020202 
Ajuntament Sant 

Climent Sescebes 
P1716700H 

insectes, mosquit tigre 
rosegadors i coloms 

5.414,78 € 90% 4.426,35 € 81,75%  

2020/1013/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 

de Buixalleu 
P1716900D insectes, rosegadors 4.220,59 € 90% 3.450,15 € 81,75%  

2020/882/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 

de Guíxols 
P1717000B 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, vespa asiàtica, 
coloms estornells i gavians 

18.384,59 € 60% 10.019,07 € 54,50%  

2020/953/X020202 
Ajuntament Sant Feliu 

de Pallerols 
P1717100J 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms 

5.158,92 € 90% 4.217,20 € 81,75%  

2020/1395/X020202 
Ajuntament Sant 

Ferriol 
P1717200H rosegadors 236,93 € 90% 213,24 € 90,00%  

2020/913/X020202 
Ajuntament Sant 

Gregori 
P1717300F 

Insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms 

5.200,00 € 80% 3.778,47 € 72,66%  

2020/581/x020202 Ajuntament Sant Hilari P1717400D insectes, rosegadors i coloms 5.517,60 € 70% 3.508,09 € 63,58%  
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2020/483/X020202 
Ajuntament Sant 
Jaume de Llierca 

P1717500A Insectes, rosegadors 435,38 € 90% 391,84 € 90,00%  

2020/800/X020202 
Ajuntament Sant Joan 

de les Abadesses 
P1717700G 

insectes, vespa asiàtica 
rosegadors 

3.163,13 € 80% 2.298,42 € 72,66%  

2020/1124/X020202 
Ajuntament Sant Joan 

de Mollet 
P1717800E mosquit tigre, rosegadors 1.780,00 € 90% 1.455,07 € 81,75%  

2020/787/X020202 
Ajuntament Sant Joan 

les Fonts 
P1719700E 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica i rosegadors 

3.202,72 € 80% 2.327,19 € 72,66%  

2020/861/X020202 
Ajuntament Sant Jordi 

Desvalls 
P1717600I 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

4.201,12 € 90% 3.434,24 € 81,75%  

2020/691/X020202 
Ajuntament Sant Julià 

de Ramis 
P1717900C 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica i rosegadors 

3.813,76 € 80% 2.771,18 € 72,66%  

2020/369/X020202 
Ajuntament Sant Julià 

del Llor i Bonmatí 
P1725100J 

Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.137,80 € 90% 1.000,00 € 87,89%  

2020/1111/X020202 
Ajuntament Sant Marti 

Vell 
P1718200G 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms, 

estornells 
3.910,00 € 90% 3.196,26 € 81,75%  

2020/1119/X020202 
Ajuntament Sant 
Miquel de Fluvià 

P1718400C mosquit tigre, rosegadors 2.700,00 € 90% 2.207,13 € 81,75%  

2020/796/X020202 Ajuntament Sant Mori P1718500J Rosegadors i coloms 3.000,00 € 90% 2.452,37 € 81,75%  

2020/686/X020202 
Ajuntament Sant Pau 

de Segúries 
P1718600H insectes  i rosegadors 1.278,49 € 90% 1.045,11 € 81,75%  

2020/1420/X020202 
Ajuntament Sant Pere 

Pescador 
P1718700F 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms, 

altres aus 
15.000,00 € 80% 10.899,43 € 72,66%  
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Número 
d'Expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

Subvencionable 

% 
segons 
grup de 
població 

Import 
atorgat final 

Import 
atorgat / 

Base 
subvenc
ionable 

Conceptes no 
subvenciona

bles 

2020/852/X020202 
Ajuntament Santa 

Coloma de Farners 
P1719100H 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors i coloms 

15.427,53 € 70% 9.808,82 € 63,58%  

2020/745/X020202 
Ajuntament Santa 

Cristina d'Aro 
P1719200F 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

7.550,40 € 70% 4.800,54 € 63,58%  

2020/889/X020202 Ajuntament Santa Pau P1719600G 
insectes mosquit tigre vespa 

asiàtica i rosegadors 
3.266,49 € 80% 2.373,52 € 72,66%  

2020/1393/X020202 
Ajuntament Sarrià de 

Ter 
P1719800C 

insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors 

14.460,87 € 70% 9.194,22 € 63,58%  

2020/699/X020202 
Ajuntament Saus, 

Camallera i Llampaies 
P1719900A insectes i rosegadors 4.000,00 € 90% 3.269,83 € 81,75%  

2020/977/X020202 
Ajuntament Selva de 

Mar 
P1720000G insectes i rosegadors 1.223,03 € 90% 1.000,00 € 81,76%  

2020/996/X020202 Ajuntament Serinyà P1720200C 
insectes, mosquit tigre, vespa 

asiàtica, rosegadors 
1.389,81 € 90% 1.136,11 € 81,75%  

2020/908/X020202 
Ajuntament Serra de 

Daró 
P1720300A 

insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms 

6.706,22 € 90% 5.449,71 € 81,26%  

2020/1233/X020202 Ajuntament Sils P1720500F 
insectes, vespa asiàtica, 

rosegadors 
7.521,30 € 70% 4.754,79 € 63,22%  

2020/739/X020202 Ajuntament Terrades P1720900H rosegadors 665,50 € 90% 598,95 € 90,00%  

2020/799/X020202 Ajuntament Torrent P1721000F coloms 3.400,00 € 90% 2.779,35 € 81,75%  
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Número 

d'Expedient 
Ajuntament CIF Objecte 

Base 

Subvencionable 

% 

segons 

grup de 

població 

Import 

atorgat 

final 

Import 

atorgat / 

Base 

subvencio

nable 

Conceptes no 

subvenciona

bles 

2020/766/X020202 Ajuntament Torroella 
de Montgrí 

P1721200B insectes, rosegadors, coloms 
estornells gavians 

25.961,76 € 70% 16.506,48 
€ 

63,58%  

2020/1396/X020202 Ajuntament Tortellà P1721300J insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors 

1.193,08 € 90% 1.000,00 € 83,82%  

2020/332/X020202 Ajuntament Toses P1721400H Rosegadors 1.048,69 € 90% 943,82 € 90,00%  

2020/1245/X020202 Ajuntament Tossa de 
Mar 

P1721500E insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, gavians 

5.891,00 € 70% 3.210,43 € 54,50%  

2020/907/X020202 Ajuntament Ullà P1721700A insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors 

5.700,00 € 90% 4.659,50 € 81,75%  

2020/898/X020202 Ajuntament Ullastret P1721800I insectes, mosquit tigre, 
rosegadors i coloms 

3.111,71 € 90% 2.543,69 € 81,75%  

2020/446/X020202 Ajuntament Ultramort P1721600C Mosquit tigre i coloms 3.710,37 € 90% 3.033,07 € 81,75%  

2020/845/X020202 Ajuntament Vall de 
Bianya 

P1722100C insectes i rosegadors  930,79 € 90% 837,71 € 90,00%  

2020/822/X020202 Ajuntament Vall d'en 
Bas 

P1701700E insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors i coloms 

1.917,72 € 80% 1.393,41 € 72,66%  

2020/1125/X020202 Ajuntament Vall-
llobrega 

P1722300I insectes, mosquit tigre, 
rosegadors 

3.932,52 € 90% 3.214,66 € 81,75%  

2020/844/X020202 Ajuntament Ventalló P1722400G insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms 

3.892,69 € 90% 3.182,11 € 81,75%  
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Número 

d'Expedient 
Ajuntament CIF Objecte 

Base 

Subvencionable 

% 

segons 

grup de 

població 

Import 

atorgat 

final 

Import 

atorgat / 

Base 

subvencio

nable 

Conceptes no 

subvenciona

bles 

2020/810/X020202 Ajuntament Verges P1722500D insectes, mosquit tigre, 
rosegadors coloms 

8.715,28 € 90% 7.124,36 € 81,75%  

2020/975/X020202 Ajuntament Vidreres P1722700J insectes, vespa asiàtica, 
rosegadora, coloms 

8.423,85 € 70% 5.355,89 € 63,58%  

2020/701/X020202 Ajuntament 
Vilabertran 

P1722800H Mosquit tigre i Rosegadors 4.274,20 € 90% 3.493,97 € 81,75%  

2020/1287/X020202 Ajuntament Vilablareix P1722900F Insectes, Mosquit tigre, 
rosegadors 

8.591,67 € 80% 6.242,89 € 72,66%  

2020/788/X020202 Ajuntament 
Vilademuls 

P1723200J insectes, vespa asiàtica, 
rosegadors 

8.506,30 € 90% 6.962,62 € 81,85%  

2020/903/X020202 Ajuntament Viladrau P1723400F rosegadors 2.309,10 € 90% 1.887,59 € 81,75%  

2020/638/X020202 Ajuntament Vilafant P1723500C Insectes, mosquit tigre, Vespa 
asiàtica, Rosegadors, coloms 

8.364,05 € 70% 5.317,83 € 63,58%  

2020/790/X020202 Ajuntament Vilajuïga P1723700I insectes, mosquit tigre vespa 
asiàtica i rosegadors 

2.444,20 € 90% 1.998,03 € 81,75%  

2020/377/X020202 Ajuntament 
Vilamaculum 

P1724000C Rosegadors i coloms 2.200,00 € 90% 1.725,74 € 78,44%  

2020/448/X020202 Ajuntament Vilamalla P1724100A Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

3.838,23 € 90% 3.137,58 € 81,75%  

2020/363/X020202 Ajuntament 
Vilamaniscle 

P1724200I Insectes, mosquit tigre i 
rosegadors 

1.950,00 € 90% 1.594,04 € 81,75%  
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Número 

d'Expedient 
Ajuntament CIF Objecte 

Base 

Subvencionable 

% 

segons 

grup de 

població 

Import 

atorgat 

final 

Import 

atorgat / 

Base 

subvencio

nable 

Conceptes no 

subvenciona

bles 

2020/429/X020202 Ajuntament Vilanant P1724300G Rosegadors i coloms 1.191,80 € 90% 1.000,00 € 83,91%  

2020/1419/X020202 Ajuntament Vila-sacra P1724500B insectes, mosquit tigre, 
rosegadors, coloms 

6.967,91 € 90% 5.695,97 € 81,75%  

2020/1330/X020202 Ajuntament Vilobí 
d'Onyar 

P1724800F insectes, mosquit tigre, vespa 
asiàtica, rosegadors, coloms 

9.740,05 € 80% 7.077,34 € 72,66%  

 

 

Annex II 

Número 

d'Expedient 
Ajuntament CIF Objecte 

Base 

Subvencionable 

% segons 

grup de 

població 

Desestimació 

2020/328/X020202 Ajuntament Llanars P1709800E Insectes 2.988,70 € 90% 

Eruga del boix fitosanitari  - 
concepte no subvencionable - 
Incompliment del punt 1 de les 

bases  
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7. Expedient 2020/383/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús 
públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15), 
per a l’any 2020 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de la 
subvenció per al finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d'ús públic de 
titularitat i/o gestió municipal (Pt15). 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 26, de 7 de febrer de 2020 

Nom convocatòria: Convocatòria de la subvenció per al 
finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal  Pt15), per a l'any 2020. Publicada 
el BOP de Girona, núm.109, de 8 de juny de 
2020. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 200.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46201/Programa suport econòmic 
seguretat, salvament i socorrisme 
 

Període subvencionable Del dia 01/10/2019 al dia 30/09/2020 

Data obertura període sol·licituds El 9/06/2020 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

30/06/2020 

 
Antecedents 
 
El 9 de juliol de 2020, la responsable adjunta de l’Àrea de Salut Ambiental emet un 
informe on esmenta :  
 
“Que s’han presentat un total de 63 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre 
l’objecte del punt 3 de la convocatòria. 
 
Que tots els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I han declarat que es troben al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable. 
 
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria. L’import final de la subvenció d’acord amb aquest punt es 
detalla en l’Annex I.” 
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Els ajuntaments que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos 
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud han declarat que no incorren en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, d’acord amb 
el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 

 
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 16 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, de conformitat amb les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 
ACORD: 
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Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l'any 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 dos-cents mil euros        
(200.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 
2020, que es detalla a continuació: 

 

 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa suport econòmic seguretat, 
salvament i socorrisme. 

5/3110/46201 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.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 15 d’octubre 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/
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Annex I          

Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  

Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

import final  
% Base 

subvencionable 

2020/1406/X020202 Ajuntament Agullana P1700100I Socorrisme a les piscines municipal 11.495,00 € 90% 3.413,27 € 29,69% 

2020/1387/X020202 Ajuntament Aiguaviva P1700200G Socorrisme a les piscines municipal 6.759,97 € 90% 2.007,27 € 29,69% 

2020/1265/X020202 Ajuntament Alp P1700600H Socorrisme a les piscines municipal 13.500,00 € 80% 3.563,22 € 26,39% 

2020/1278/X020202 Ajuntament Anglès P1700800D Socorrisme a les piscines municipal 41.579,99 € 70% 6.598,56 € 15,87% 

2020/1364/X020202 Ajuntament Arbúcies P1700900B Socorrisme a les piscines municipal 12.298,50 € 70% 2.837,38 € 23,07% 

2020/1377/X020202 Ajuntament Besalú P1702200E Socorrisme a les piscines municipal 7.534,69 € 80% 1.988,72 € 26,39% 

2020/1193/X020202 Ajuntament Bescanó P1702300C Socorrisme a les piscines municipal 49.169,52 € 80% 6.598,56 € 13,42% 

2020/1186/X020202 Ajuntament Bolvir P1702700D Socorrisme a les piscines municipal 6432,67 € 90% 1.910,09 € 29,69% 

2020/1250/X020202 Ajuntament Breda P1703000H Socorrisme a les piscines municipal 8.150,82 € 80% 2.151,35 € 26,39% 

2020/1401/X020202 Ajuntament Cabanes P1703300B Socorrisme a les piscines municipal 11.951,17 € 90% 3.548,72 € 29,69% 

2020/1142/X020202 Ajuntament Campdevànol P1704000G Socorrisme a les piscines municipal 10.000,00 € 80% 2.639,43 € 26,39% 

2020/1201/X020202 Ajuntament Camprodon P1704300A Socorrisme a les piscines municipal 9.000,00 € 80% 2.375,48 € 26,39% 

2020/1327/X020202 Ajuntament Capmany P1704600D Socorrisme a les piscines municipal 7.479,00 € 90% 2.220,78 € 29,69% 
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Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  

Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

import final  
% Base 

subvencionable 

2020/1356/X020202 Ajuntament Cassà de la Selva P1704900H Socorrisme a les piscines municipal 29.475,84 € 70% 6.598,56 € 22,39% 

2020/1273/X020202 Ajuntament Castellfollit de la Roca P1705100D Socorrisme a les piscines municipal 10.071,43 € 90% 2.990,56 € 29,69% 

2020/1251/X020202 Ajuntament Cornellà de Terri P1706100C Socorrisme a les piscines municipal 13.455,20 € 80% 3.551,40 € 26,39% 

2020/1274/X020202 Ajuntament Darnius P1706500D Socorrisme a les piscines municipal 6.417,00 € 90% 1.905,43 € 29,69% 

2020/1342/X020202 Ajuntament Espolla P1707000D Socorrisme a les piscines municipal 7.479,00 € 90% 2.220,78 € 29,69% 

2020/1207/X020202 Ajuntament Fontcoberta P1707600A Socorrisme a les piscines municipal 5.115,60 € 90% 1.519,00 € 29,69% 

2020/1332/X020202 Ajuntament Fortià P1707900E Socorrisme a les piscines municipal 9.938,00 € 90% 2.950,94 € 29,69% 

2020/1333/X020202 Ajuntament Garrigàs P1708100A Socorrisme a les piscines municipal 8.211,55 € 90% 2.438,30 € 29,69% 

2020/1370/X020202 Ajuntament Ger P1708400E Socorrisme a les piscines municipal 13.500,00 € 90% 4.008,63 € 29,69% 

2020/1226/X020202 Ajuntament Girona P1708500B Socorrisme a les piscines municipal 167.534,06 € 50% 6.598,56 € 3,94% 

2020/1199/X020202 Ajuntament Hostalric P1708900D Socorrisme a les piscines municipal 14.730,72 € 80% 3.888,07 € 26,39% 

2020/1170/X020202 Ajuntament la Bisbal d'Empordà P1702500H Socorrisme a les piscines municipal 18.000,00 € 70% 4.157,10 € 23,09% 

2020/1191/X020202 Ajuntament La Jonquera P1709300F Socorrisme a les piscines municipal 10.414,50 € 80% 2.748,83 € 26,39% 

2020/1360/X020202 Ajuntament La Vall d'en Bas P1701700E Socorrisme a les piscines municipal 5.055,56 € 80% 1.334,38 € 26,39% 

2020/1177/X020202 Ajuntament Les Preses P1714800H Socorrisme a les piscines municipal 13.213,20 € 80% 3.487,53 € 26,39% 
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Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  

Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

import final  
% Base 

subvencionable 

2020/1242/X020202 Ajuntament Llagostera P1709600I Socorrisme a les piscines municipal 11.561,85 € 70% 2.670,20 € 23,09% 

2020/1206/X020202 Ajuntament Llanars P1709800E Socorrisme a les piscines municipal 8.891,69 € 90% 2.904,20 € 32,66% 

2020/1403/X020202 Ajuntament Llers P1710000I Socorrisme a les piscines municipal 7.103,28 € 90% 2.109,21 € 29,69% 

2020/1358/X020202 Ajuntament Maçanet de Cabrenys P1710800B Socorrisme a les piscines municipal 13.013,10 € 90% 3.864,05 € 29,69% 

2020/1210/X020202 Ajuntament Maçanet de la Selva P1710900J Socorrisme a les piscines municipal 11.836,82 € 70% 2.733,71 € 23,09% 

2020/1398/X020202 Ajuntament Montagut i Oix P1711600E Socorrisme a les piscines municipal 9.762,00 € 90% 2.898,68 € 29,69% 

2020/1346/X020202 Ajuntament Navata P1711800A Socorrisme a les piscines municipal 9.483,80 € 90% 2.816,08 € 29,69% 

2020/1378/X020202 Ajuntament Olot P1712100E Socorrisme a les piscines municipal 28.837,85 € 50% 4.289,07 € 14,87% 

2020/1383/X020202 Ajuntament Palafrugell P1712400I Socorrisme a les piscines municipal 60.000,00 € 60% 6.598,56 € 11,00% 

2020/1345/X020202 Ajuntament Pau P1713600C Socorrisme a les piscines municipal 11.162,25 € 90% 3.314,47 € 29,69% 

2020/1279/X020202 Ajuntament Peralada P1714000E Socorrisme a les piscines municipal 9.602,56 € 80% 2.534,52 € 26,39% 

2020/1244/X020202 Ajuntament Planoles P1714300I Socorrisme a les piscines municipal 6.920,00 € 90% 2.054,79 € 29,69% 

2020/1359/X020202 Ajuntament Porqueres P1714600B Socorrisme a les piscines municipal 8.861,36 € 80% 1.933,25 € 21,82% 

2020/1243/X020202 Ajuntament Ribes de Freser P1715400F Socorrisme a les piscines municipal 5.860,00 € 80% 1.546,70 € 26,39% 
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Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  

Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

import final  
% Base 

subvencionable 

2020/1323/X020202 Ajuntament Ripoll P1715600A Socorrisme a les piscines municipal 48.617,00 € 70% 6.598,56 € 13,57% 

2020/1354/X020202 Ajuntament Riudarenes P1715700I Socorrisme a les piscines municipal 9.541,67 € 80% 2.518,45 € 26,39% 

2020/1248/X020202 Ajuntament Roses P1716100A Socorrisme a les piscines municipal 57.531,06 € 60% 6.598,56 € 11,47% 

2020/1179/X020202 Ajuntament Sant Feliu de Pallerols P1717100J Socorrisme a les piscines municipal 10.750,60 € 90% 3.192,23 € 29,69% 

2020/1134/X020202 Ajuntament Sant Gregori P1717300F Socorrisme a les piscines municipal 31.228,00 € 80% 6.598,56 € 21,13% 

2020/1397/X020202 Ajuntament Sant Hilari Sacalm P1717400D Socorrisme a les piscines municipal 31.893,26 € 70% 6.598,56 € 20,69% 

2020/1355/X020202 Ajuntament Sant Joan les Abadesses P1717700G Socorrisme a les piscines municipal 6.257,19 € 80% 1.651,54 € 26,39% 

2020/1363/X020202 Ajuntament Santa Coloma de Farners P1719100H Socorrisme a les piscines municipal 9.186,32 € 70% 2.121,58 € 23,09% 

2020/1262/X020202 Ajuntament Santa Cristina d'Aro P1719200F Socorrisme a les piscines municipal 5.998,92 € 70% 1.385,45 € 23,09% 

2020/1212/X020202 Ajuntament Sarrià de Ter P1719800C Socorrisme a les piscines municipal 11.998,34 € 70% 2.771,01 € 23,09% 

2020/1235/X020202 Ajuntament Sils P1720500F Socorrisme a les piscines municipal 16.974,27 € 70% 3.920,20 € 23,09% 

2020/1143/X020202 Ajuntament Tallada d'Empordà P1720700B Socorrisme a les piscines municipal 5.982,20 € 90% 1.776,33 € 29,69% 

2020/1325/X020202 Ajuntament Tortellà P1721300J Socorrisme a les piscines municipal 5.000,00 € 90% 1.484,68 € 29,69% 

2020/1402/X020202 Ajuntament Vallfogona de Ripollès P1722200A Socorrisme a les piscines municipal 7.697,54 € 90% 2.285,67 € 29,69% 

2020/1286/X020202 Ajuntament Vilablareix P1722900F Socorrisme a les piscines municipal 8.557,14 € 80% 2.258,59 € 26,39% 
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Núm. exp. General Beneficiari CIF Objecte 
 Base  

Subvencionable 

 
% segons 

grup de 

població 

import final  
% Base 

subvencionable 

2020/1202/X020202 Ajuntament Vilafant P1723500C Socorrisme a les piscines municipal 18.600,00 € 70% 4.295,67 € 23,09% 

2020/1319/X020202 Ajuntament Viladrau P1723400F Socorrisme a les piscines municipal 8.684,00 € 90% 2.578,59 € 29,69% 

2020/1173/X020202 Ajuntament Vilajuïga P1723700I Socorrisme a les piscines municipal 11.613,09 € 80% 3.065,19 € 26,39% 

2020/1388/X020202 Ajuntament Vilallonga de Ter P1723800G Socorrisme a les piscines municipal 7.898,88 € 90% 2.345,46 € 29,69% 

2020/1421/X020202 Ajuntament Vilamalla P1724100A Socorrisme a les piscines municipal 4.838,40 € 90% 1.436,73 € 29,69% 

            200.000,00 €   

 

 

Annex II 

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2020/1458/X020202 Grup Excursionista i Esportiu Gironí G17074600 Socorrisme a les piscines municipal 22.204,12 € 
 

Incompliment del punt 3. Destinataris de la 
convocatòria 
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8. Expedient 2019/3377/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions adreçades a consells comarcals i a consorcis d'acció / 
benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d'acció social de la demarcació de Girona (ASICC) per a l'any 2020 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica als assistents que els punts 8 i 
9 són propostes de resolució de convocatòries de subvencions en què no hi ha 
concurrència competitiva, amb criteris objectius de repartiment dels crèdits disponibles 
basats en criteris poblacionals. En el cas del punt 8, subvencions adreçades a consells 
comarcals i a consorcis d'acció / benestar social per al suport econòmic a les 
inversions en equipaments dels centres d'acció social de la demarcació de Girona 
(ASICC), hi ha hagut 7 sol·licituds i s’han distribuït els 100.000 € disponibles amb 
criteri poblacional i amb un màxim de 15.000 € per sol·licitud. En el cas del punt 9, 
subvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari 
dels centres docents d'educació especial (CDEE), s’han distribuït els 115.000 € 
disponibles amb criteri poblacional, entre les 10 sol·licituds vàlides. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases reguladores de subvencions 
adreçades a ajuntaments, a consells 
comarcals, a consorcis d'acció/benestar 
social i a entitats sense ànim de lucre per al 
suport econòmic a les inversions en 
equipaments dels centres d'acció social de la 
demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 98, de 22 de maig de 2018 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions  adreçades a 
consells comarcals i a consorcis 
d'acció/benestar social per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments 
dels centres d'acció social de la demarcació 
de Girona ( ASICC). Pulbicada al BOP de 
Girona núm.31, de 14 de febrer de 2020 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 100.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/76500/Progframa d'inversió en 
centres socials per a consells comarcals 
 
4/3110/76700/Programa d'inversió en centres 
socials per a consorcis 
 
 

Període subvencionable 1. Del dia 1 d’octubre de 2018 al dia 31 
de juliol de 2020. 
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2.  
 

Data obertura període sol·licituds 15/02/2020 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

24/03/2020 i amb estat d’alrma fins el 10 de 
juny de 2020 

 
Antecedents 
 
El 30 de juny de 2020, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones emet un informe on esmenta que:  
 
“… 

S’han presentat 7 sol·licituds: 4 de consells comarcals i 3 de consorcis 
d’acció/benestar social. L’objecte indicat en les sol·licituds de les entitats peticionàries 
del l’Annex I, s’ajusta al que es marca en les bases com a subvencionable.  

 
El nombre de sol·licituds presentades permet adjudicar als sol·licitants la subvenció 
màxima que correspondria en aplicació dels percentatges previstos en la convocatòria, 
motiu pel qual no ha calgut fer prorrateig per ajustar el total concedit en cada cas al 
crèdit disponible. S’ha produït un sobrant de tretze mil cinc-cents cinquanta-cinc euros 
amb noranta-sis cèntims 13.555,96 €. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats declaren que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
…” 
 
“… 
La convocatòria d’aquestes subvencions estableix en el seu punt 2 que els crèdits 
pressupostaris es podran redistribuir entre les diferents aplicacions pressupostàries, 
sense que es pugui superar el màxim de la convocatòria. 
 
Un cop s’han aplicat a les sol·licituds els criteris definits en el punt 7 de la 
convocatòria, en resulta la relació de beneficiaris que es detalla en l’Annex I. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, 
 
Proposo: 
 
Primer. Que s’elevi al Consell Rector una proposta de resolució favorable de les 
sol·licituds de subvenció que s’inclouen en L’Annex I. 
 
Segon. La despesa, per un total vuitanta-sis  mil quatre-cents quaranta-quatre euros 
amb quatre cèntims (86.444,04 €) serà amb càrrec a les següents aplicacions del 
Pressupost de Dipsalut d’enguany: 
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Nom aplicació 
Dotació  

pressupost 
Concedit 

Augmenta 
aplicació 

Disminuei
x aplicació 

sobrant 

4/3110/76500 ASI Inversió en 
centres socials per a Consells 
Comarcals 

50.000,00 57.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

4/3110/76700 ASI Inverció en 
centres socials per a Consorcis 

50.000,00 29.444,04 0,00 7.000,00 13.555,96 

Totals…. 100.000,00 86.444,04 7.000,00 7.000,00 13.555,96 

 
Es produeix un sobrant de tretze mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb noranta-sis 
cèntims (13.555,96 €). 
 
Tercer. Que es condicioni 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 de la base 12a de les reguladores de la subvenció.  
…” 
 
Els ens que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a les 
bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud han declarat que no incorren en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, d’acord amb 
el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
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. 
 
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. 
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D’acord amb el punt novè de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i amb el punt 
sizè de la convocatòria, 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.  
 
Vist l’informe tècnic esmentat anteriorment i l’informe proposta, de 21 de juliol de 2020, 
emès per la gerent de Dipsalut i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització,  el dia 22 de juliol de 2020, la Presidència de Dipsalut aprova la 
resolució sobre la redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que el contingut de l’informe tècnic, de data 30 de juny de 2020, es valora 
favorablement. 
 
Atesos aquests antecedents, i que és l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, el Consell Rector aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions adreçades a consells comarcals i a consorcis 
d'acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels 
centres d'acció social de la demarcació de Girona (ASICC), per a l'any 2020, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa per un total de vuitanta-sis mil quatre-cents quaranta-
quatre euros amb quatre cèntims (86.444,04 €) amb càrrec a les aplicacions del 
Pressupost de Dipsalut d’enguany, que es detallen a coninuació: 
 

Aplicació pressupostària 
Import a 
Disposar 

4/3110/76500 ASI Inversió en centres socials per a 
Consells Comarcals 

57.000,00 

4/3110/76700 ASI Inverció en centres socials per a 
Consorcis 

29.444,04 

TOTAL 86.444,04 

 
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. 
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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. 
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Annex I 
 

Núm. 

Expedient 

Consell 

comarcal/Consorc

i d’Acció/Benestar 

Social 

CIF 

% màxim 

segons 

població 

comarca 

Projecte / Programa / Activitat 

Base 

Subvenciona-

ble Corregida 

Atorgat final 

% 

atorgat/base 

subvenciona-

ble 

2020/502 
Consell Comarcal 

Pla de l'Estany 
P6700010I 100 

Compra de vehicle per la prestació del 

"Fem Companyia" dels serveis de promoció 

de l'autonomia personal 

23.382,84 € 15.000,00  64,15% 

2020/1113 
Consell Comarcal 

del Baix Empordà 
P6700009A 80 

Compra de mobiliari i habilitació dels 

espais per a poder dur a terme l'atenció 

social amb les mesures de prevenció 

marcades pel departament. 

15.000,00 € 12.000,00  80,00% 

2020/1126 
Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà 
P6700008C 70 Inversions diverses CRAE l'Albera 26.188,26 € 15.000,00  57,28% 

2020/1127 
Consell Comarcal 

de la Cerdanya 
P1700016G 100 

Inversió en equipaments que permetin 

millorar els centres de serveis socials 

d'atenció a les persones 

18.453,85 € 15.000,00  81,28% 

2020/497 

Consorci d'Acció 

Social de la 

Garrotxa 

P6700012E 90 
Reforma i adequació de la seu de Can 

Castellanes  
17.360,64 € 15.000,00 86,40% 

2020/1105 

Consorci de 

Benestar Social del 

Ripollès 

Q1700626C 100 
Renovació i ampliació del mobiliari del 

Servei d'Intervenció Socioeducativa. 
4.129,00 € 4.129,00 100,00% 
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2020/1129 

Consorci de 

Benestar Social 

Gironès-Salt 

Q1700548I 60 Inversions espai de treball 17.191,74 € 10.315,04 60,00% 

         TOTAL ...... 86.444,04 €  

     Sobrant ..... 13.555,96 €  
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9. Expedient 2020/1488/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament 
ordinari dels centres docents d'educació especial (CDEE) per a l'any 2020 

 
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 les 
despeses del funcionament ordinari dels 
consultoris locals, equipaments municipals on es 
dugui a terme formació per a persones adultes i 
centres docents d’educació especial ubicats a la 
demarcació de Girona. 

Publicades al BOP de Girona, Número 31, del 13 de febrer de 2019 

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. Publicada a BOP de 
Girona núm.31, de 14 de febrer de 2020 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 115.000,00 € 

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  
 

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

Data obertura període 
sol·licituds 

El 15 de febrer de 2020 i amb l’estat d’alarma fins 
el dia 10 de juny 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 9 de juliol de 2020, la cap 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 i II es fan constar tots els centres docents d’educació especial 
s’han presentat 10 sol·licituds de subvenció: 6 d’ajuntaments, 1 de consorci i 3 
d’organitzacions sense ànim de lucre. De totes les sol·licituds presentades 9 
compleixen els requisits de les bases i la convocatòria i 1 queda exclosa perquè no és 
un centre d’educació especial, sinó un centre ocupacional.   
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Que tots els ajuntaments sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les 
subvencions objecte d’aquestes bases i han acreditat el compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable.  
 
Que els beneficiaris que són entitat sense ànim de lucre es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre 
que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte 
subvencionable i s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a dir un percentatge 
màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb un topall de 
15.000,00 €.  
 
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la 
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als 
115.000,00 € destinats a la convocatòria. La distribució de crèdit previst a la 
convocatòria queda de la següent manera:  

 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
Crèdits a 
disposar 

Diferència 

CEE - Manteniment 
Centres educació 
especial per a Aj. 

1/2310/46203  75.000,00 € 73.975,00 € -1.025,00 € 

CEE-Manteniment 
Centres educació 
especial per a 
consorcis 

1/2310/46702 5.000,00 € 13.675,00 € +8.675,00 € 

CEE- Manteniment 
centres educació 
especial Cons.Co 

1/2310/46502 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 

CEE- Manteniment 
centres educació 
especial per ONL 

1/2310/48901 30.000,00 € 27.350,00 € -2.650,00 € 

TOTAL  115.000,00 € 115.000,00€ 0,00 

 
El total de subvencions valorades ascendeix a 115.000,00 €. Per tant s’exhaureix la 
dotació de la convocatòria en aquest procediment. “ 
 
Els beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos 
a les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud els beneficiaris han declarat que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
L’objecte indicat a les sol·licituds dels beneficiaris que consten a l’Annex I, s’ajusta 
amb el previst a les bases específiques reguladores. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
 
L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan el 
peticionari, entre d’altres casos, sigui una administració pública. 
 
Els beneficiaris declaren en el punt quart de la sol·licitud estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt novè de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i amb el punt 
sizè de la convocatòria, 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.  
 
Vist l’informe tècnic esmentat anteriorment i l’informe proposta de 10 de juliol de 2020, 
emès per la gerent de Dipsalut i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, el 22 de juliol de 2020, la Presidència de Dipsalut aprova la resolució 
sobre la redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que el contingut de l’informe tècnic, de data 9 de juliol de 2020, es valora 
favorablement. 
 
Atesos aquests antecedents, i que és l’òrgan competent per la resolució del 
procediment, el Consell Rector aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 
ACORD:  
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Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de la línia de subvencions per al finançament de les despeses derivades 
del funcionament ordinari dels centres docents d'educació especial (CDEE), 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 cent quinze mil euros      
(115.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 
2020, que es detalla a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits a disposar 

CEE-Manteniment Centres educació 
especial per a Aj. 

1/2310/46203 73.975,00 € 

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

1/2310/46502 0,00€ 

CEE - Manteniment Centres educació 
especial per a consorcis 

1/2310/46702 13.675,00 € 

CEE- Manteniment Centres educació 
especial per ONL 

1/2310/48901 27.350,00 € 

TOTAL  115.000,00€ 

 
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 15 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/
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Annex I CENTRES DOCENTS D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 

 
Ajuntament/ 
Entitat 

CIF 
Nº 

Expedient  

Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 

Subvencion

able 

corregida  

% màxim 

segons 

població 

Atorgat 

final 

%atorgat/

base 

subvenci

onable 

Conceptes no 

subvencionables 

Blanes P1702600F 2020/1117 
Funcionament ordinari CEE 

Ventijol 
84.810,05 € 60% 13.675,00€ 16,12% 

 

Girona P1708500B 2020/307 
Funcionament ordinari CEE 

Font de l'Abella 
119.400,00€ 60% 13.675,00€ 11,45% 

 

Girona P1708500B 2020/307 
Funcionament ordinari CEE 

Escola Palau 
67.000,00€ 60% 13.675,00€ 20,41% 

 

Ripoll P1715600A 2020/553 

Funcionament ordinari del 

centre d'educació especial 

Ramon Surinyac 

 64.260,00 € 80% 13.675,00€ 21,28% 
 

Salt P1716400E 2020/935 
Funcionament ordinari CEE 

la Massana 
40.029,32 € 60% 13.675,00€ 34.16% 

 

Vilafant P1723500C 2020/706 
Funcionament ordinari CEE 

Mare de Déu del Mont 
7.000,00 € 80% 5.600,00€ 80% 

 

Integra. 

Associació 

de 

discapacitats 

intel·lectuals 

G17035445 2020/609 
Funcionament ordinari del 

CEE Joan XXIII 
61.650,00 € 90% 13.675,00€ 22,18% 
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Ajuntament/ 
Entitat 

CIF 
Nº 

Expedient  

Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 

Subvencion

able 

corregida  

% màxim 

segons 

població 

Atorgat 

final 

%atorgat/

base 

subvenci

onable 

Conceptes no 

subvencionables 

Fundació 

Privada els 

Joncs 

G17292194 2020/354 

Funcionament ordinari del 

CEE Mare de Déu del 

Carme 

53.941,08 € 100% 13.675,00€ 25,35% 
 

Consorci 

Sant Gregori 
Q6755286I 2020/311 

Escola d'Educació Especial 

JOAN RIU 
113.225,34 € 100% 13.675,00€ 12,07% 

 

 

 
 
Annex II 
 

 
Ajuntament/ 

Entitat 

CIF 
Nº 

Expedient 

Projecte / Programa / 

Activitat 
Import sol·licitat Desestimació 

Associació 

Teatral i 

Social el 

Trampolí 

G17654989 2020/413 
Despeses ordinàries del 

Centre el Trampolí 
15.000,00€ 

El Trampolí és un centre ocupacional. La 

sol·licitud no compleix amb el punt 1 de les 

bases “objecte”, on s’especifica que ha de 

ser un centre docent d’educació especial.  
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10. Expedient 2020/0089/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions en matèria d’intervencions terapèutiques per a ONL per a l’any 
2020 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases especifiques reguladores de 
subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida per a ajuntaments i a Organitzacions 
no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 56, del 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
intervencions terapèutiques per a ONL ( 
SOI), per a l'any 2020.Publicada al BOP de 
Girona núm.41, de 28 de febrer de 2020 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 90.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 4/3110/48900/Programa foment" condicions i 
estils de vida" per a ONL 
 
 

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

Data obertura període sol·licituds 29/02/2020  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

14/04/2020 i amb l’estat d’alarma fins el 30 
de juny de 2020 

 
Antecedents 
 
El 15 de juliol de 2020, la tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció 
a les Persones, emet un informe on esmenta que: 
 
“Que s’han presentat 48 sol·licituds. Del total de les sol·licituds valorades, 43 
compleixen els requisits de les bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I. S’han 
exclòs 5 sol·licituds perquè no es tracta d’intervencions terapèutiques. 
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 43 entitats incloses en Annex I esmentat declaren 
que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Les entitats de l’Annex I compleixen els requisits per accedir a aquestes subvencions 
(ser entitats sense ànim de lucre i tenir seu o delegació a les comarques de Girona) i 
declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de 
conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions 
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L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.  
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia 
del projecte i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable corregida, es 
concreta l’import final de la subvenció en l’Annex I. 
 
Que en l’Annex II s’inclouen les sol·licituds excloses amb indicació del motiu. 
 
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a noranta mil 
euros (90.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la convocatòria en 
aquest procediment.” 

 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a 
les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud els beneficiaris han declarat que no incorren en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 

 
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.  
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 
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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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, 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 les subvencions en matèria de intervencions terapèutiques per a ONL 
(SOI), per a l'any 2020, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import total de noranta mil euros (90.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es 
detalla a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 

Programa foment condicions i 
estils de vida per a ONL 

 
 

4/3110/48900  
 

 
90.000,00 € 

 
 

 
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 22 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/
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Annex I Llistat de subvencions        

Nº Expedient  Entitat NIF Projecte/Activitats 

Base 

subvencionabl

e corregida 

Atorgat final 

% 

atorgat/base 

subvencion

able 

Conceptes no 

subvencionables 

2020/528 

Associació Família i 
Salut Mental de 
Girona i 
Comarques 

G17557661 
Respir familiar per a 
persones amb malaltia 
mental 

32.205,00 € 2.293,04 7,12%   

2020/573 
Fundació Privada 

Montilivi 
G55121891 

Teràpia assistida amb 

gossos 
16.000,00 € 2.399,69 15,00%   

2020/635 
Fundació Privada 

Oncolliga Girona 
G17808098 

Fisioteràpia a domicili per 

a malalts e càncer en fase 

pal·liativa 

78.111,00 € 2.399,69 3,07%   

2020/646 

Fundació 

Internacional 

Miquel Valls Contra 

l'Esclerosi Lateral 

Amiotròfica 

G63880165 
Visites domiciliàries 

terapeuta ocupacional 
10.283,64 € 2.399,69 23,34% Telèfons: 95,00 € 

2020/647 
Fundació Privada 

Pasqual Maragall 
G64869290 

Grups Terapèutics per a 

cuidadors de persones 

amb Alzheimer 

8.334,00 € 2.399,69 28,79%   

2020/680 Viu Autisme G55156152 Activitat Aquàtica 2.000,00 € 959,88 47,99%   
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2020/683 
Fundació Privada 

Les Vetes 
G17293150 

Dansa teràpia 

transpersonal per a la 

Integració i millora de la 

qualitat de vida de les 

persones grans 

ingressades en centres 

residencials 

9.317,01 € 2.399,69 25,76%   

2020/696 
Fundació Vilagran 

Maristany (Vimar)  
G17582123 

Millorem el benestar 

emocional i físic. Millorem 

la qualitat de vida durant 

el covid-19 

9.040,00 € 2.666,33 29,49%   

2020/724 
Associació Tirita 

Clown 
G55255616 

Tirita Clown Pallasses 

d'Hospital 
14.321,00 € 1.599,80 11,17% 

Vestuari: 150,00 €; 

Material vari: 350,00 €, 

Formació: 850,00 € ; 

Gestoria: 800,00€ 

2020/779 
AECC Catalunya 

contra el Càncer 
G28197564 

Átenció psico-oncològica 

a malalts de càncer i les 

seves famílies 

16.363,27 € 2.399,69 14,67%   

2020/797 

Associació de 

desenvolupament 

del centre d’equina 

teràpia la 

Marginera de la 

Bosa 

G55338685 

Sessions d’equina teràpia 

per la millora de la qualitat 

de vida de la gent gran, 

menors amb 

discapacitats, menors en 

risc, famílies en risc, 

dones, persones amb 

patologies prèvies,.... 

8.000,00 € 2.559,67 32,00%   

2020/814 

Fundació Privada 

Llars Amistat 

Cheshire 

G08593188 
Teràpia assistida amb 

gossos 
4.600,00 € 1.717,11 37,33%   
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2020/815 

Fundació Autisme 

Mas Casadevall, 

Fundació Privada 

G58434994 

Autisme i intervencions 

terapèutiques. Ajuda'm a 

millorar 

19.811,58 € 2.399,69 12,11% 

Material d'oficina 250,00 €; 

Llum i telèfon: 500,00 €; 

Calefacció: 500,00€ 

2020/817 
Associació 

Resitua't 
G55139448 La Saleta 14.580,00 € 2.559,67 17,56%   

2020/818 

Assoc. de 

Cardiopaties 

congènites AACIC 

G60605318 

Intervencions 

terapèutiques per la 

millora de la qualitat de 

vida dels nens i joves 

amb cardiopaties i els 

seus familiars 

20.100,00 € 2.133,06 10,61% Material d'oficina: 400,00 € 

2020/836 
Fundació Privada 

Drissa 
G17588047 Persona usuària experta 24.937,21 € 2.666,33 10,69%   

2020/837 

Fundació Elna per 

la diversitat 

funcional 

G55175624 

Salut, Exercici Físic i 

Discapacitat Intel•lectual: 

programa per prevenir 

malalties cròniques 

28.309,58 € 2.559,67 9,04%   

2020/838 
Associació Lluito 

per Tu 
G55200018 

Projecte teràpies 

d’estimulació integral per 

a infants i joves amb 

pluridiscapacitat 2020  

20.000,00 € 2.293,04 11,47%   

2020/841 

Integra. Associació 

de discapacitats 

intel·lectuals 

G17035445 

Programa d'intervencions 

terapèutiques per a 

persones amb 

discapacitat intel·lectual 

12.000,00 € 2.666,33 22,22%   

2020/849 

Fundació Privada 

per la lluita contra 

l'Esclerosi Múltiple 

G59165100 

Intervenció Terapèutica 

per a persones amb 

Esclerosi Múltiple 

6.347,22 € 2.026,41 31,93%   
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2020/877 

Fundació Privada 

per a disminuïts 

psíquics de la 

comarca del Pla de 

l'Estany 

G17662495 

Equina teràpia per a 

persones amb 

discapacitat intel·lectual 

3.000,00 € 1.013,20 33,77%   

2020/888 
Centro Asistencial 

Canaan 
G61242228 

Activa't contra el 

deteriorament 
9.816,00 € 2.293,04 23,36%   

2020/943 

Associació d'Ajut 

als Malalts 

d'Alzheimer i 

afectats AMA 

G17468117 

Teràpia d'estimulació 

cognitiva per a malalts 

d'Alzheimer 

42.700,00 € 2.293,04 5,37%   

2020/944 
Fundació Somni 

dels Nens 
G62149562 

Suport psicològic a 

famílies d'infants 

hospitalitzats i mares 

gestants en situació de 

risc. Comarques gironines 

11.200,00 € 2.133,06 19,05%   

2020/952 
ONG el Bon 

Samarità 
G17618307 

Acompanyament i suport 

a persones en situació de 

vulnerabilitat social 

16.000,00 € 2.559,67 16,00%   

2020/957 
Fundació Roses 

Contra el Càncer 
G17569443 

Atenció psicosocial als 

malalts de càncer de 

Roses, supervivents i 

familiars 

46.903,57 € 2.293,04 4,89%   

2020/972 
Fundació Privada 

Mifas 
G17378704 

Suport domiciliari a 

persones amb 

discapacitat física 

7.616,00 € 1.895,76 24,89%   

2020/1030 
Associació Gironina 

d'Agorafòbics 
G17529629 

Grup d'Ajuda Mútua per 

Trastorns d'Agorafòbia 
4.500,00 € 2.133,06 47,40%   
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2020/1057 

Grup Iris. 

Associació 

Empordanesa 

afectades de 

càncer de mama 

G55169262 
Mirant endavant, 

treballant i acompanyant 
8.359,85 € 2.293,04 27,43%   

2020/1080 
Fundació Privada 

Infància i Família 
G63631402 

Servei d’Atenció Familiar 

Especialitzat 
5.046,95 € 1.883,95 37,33%   

2020/1090 

Som Fundació 

Privada Catalana 

Tutelar 

G58371907 

Acompanyament sanitari 

a persones amb 

discapacitat intel·lectual o 

del desenvolupament 

8.757,66 € 2.666,33 30,45%   

2020/1094 
Fundació Privada 

Map 
G17414905 

Teràpies assistides amb 

gossos 
4.836,00 € 1.512,34 31,27%   

2020/1135 

Hipertensión 

pulmonar España 

organización de 

pacientes 

G66853870 

Respirem junts: 

acompanyament 

psicosocial i emocional de 

les persones afectades 

per hipertensió arterial 

pulmonar 

5.820,00 € 1.599,80 27,49% 

Gestió projecte: 560,00 €; 

Manteniment i 

actualització web: 450,00 

€; Adhesió a plataformes i 

xarxes: 350,00 € 

2020/1137 
Fundació Privada 

Astres 
G17695768 

Intervencions 

terapèutiques amb 

persones amb 

discapacitat intel·lectual 

amb trastorns de la 

conducta o procés 

d'envelliment 

6.311,50 € 2.019,42 32,00%   
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2020/1194 Associació Moritz G55322895 Projecte Gent Gran 2020 3.141,24 € 1.135,85 36,16% 

Bens consumibles: 

676,05€; despeses 

ensinistrament gos: 

363,00€; Despeses 

veterinari: 318,00€; 

Serveis exteriors: 914,76 

€; LOPD: 181,50 €; treball 

informàtic, manteniment 

web domini: 196,18 € 

2020/1227 

Escenaris 

Especials, 

Associació sense 

afany de lucre 

G55291751 
Curs Escenaris Especials 

- Domèstic 
25.000,00 € 2.293,04 9,17%   

2020/1270 Fundació La Caritat G55079875 
Teràpia canina per a gent 

gran institucionalitzada 
1.463,00 € 468,13 32,00%   

2020/1309 

Associació 

Socioeducativa 

Nousol 

G17989781 Projecte GOIG 5.440,00 € 2.293,04 42,15%   

2020/1310 
Associació Emad 

Sant Feliu 
G17670753 

Alzheimer Servei de 

Psicoestimulació, Grups 

d'Ajuda mútua i atenció 

individual a familiars 

8.900,00 € 2.239,71 25,17%   

2020/1336 

Associació catalana 

d'afectats de 

Fibromiàlgia - 

ACAF 

G43595206 

Suport per a persones 

afectades de Síndromes 

de Sensibilització Central 

(FM, SFC, SQM i EHS), i 

de difusió d'informació a 

la ciutadania 

4.400,00 € 1.066,53 24,24%   
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2020/1362 

Fundació 

Concepció 

Juvanteny 

G62207899 

Abordatge integral de 

l'abús sexual infantil i 

juvenil 

44.000,00 € 2.666,33 6,06%   

2020/1367 

Fundació Privada 

Serveis 

Assistencials de la 

Garrotxa 

G17535055 
Teràpia assistida amb 

cavalls 
3.190,00 € 1.190,78 37,33%   

2020/1442 

Associació 

Entretemps pel 

desenvolupament 

social i cultural 

G17945965 

Tallers d'escriptura 

terapèutica per persones 

en risc d'exclusió social 

6.452,00 € 2.559,67 39,67%   

    TOTAL 90.000,00   
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 Annex II  sol·licituds desestimades 

 

Núm. 
Expedient 

Entitat NIF Projecte/Activitat Import sol·licitat Motius desistiment 

2020/419 Salut Empordà Cooperació G55051387 Suport amb material ortopèdic 1.500,00 € 
Incompleix punt 4 de les Bases 
(despeses no subvencionables) 

2020/459 
Federació esportiva catalana 

de paralítics cerebrals 
G60121043 Fent salut 2019 3.500,00 € 

Incompleix punt 1 de les Bases. No 

és una intervenció terapèutica 

2020/464 

Associació Gironina de 

prevenció i ajuda malalties 

del cor GICOR 

G17361650 
Serveis d'Atenció a Malalts del 

Cor 
6.000,00 € 

Incompleix punt 4 de les Bases 

(despeses no subvencionables) 

2020/816 Associació SOS3 G55348312 

Allotjament temporal per 

persones que s’han de 

desplaçar per motius de salut,  

que visquin allunyats del lloc on 

es situa l’hospital de referència i 

degut a la hospitalització d’un 

familiar o amistat 

70.000,00 € 
Incompleix punt 1 de les Bases. No 

és una intervenció terapèutica 

2020/1045 SMAP Celíacs de Catalunya G08841751 

Promoció de la qualitat de vida 

de les persones celíaques a la 

província de Girona 

4.300,00 € 
Incompleix punt 1 de les Bases. No 

és una intervenció terapèutica 
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11. Expedient 2020/0091/X020201 – Proposta de resolució de la convocatòria de 

subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ONL per a l’any 
2020 

 
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, de 20 de març de 2019  
 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a 
l'any 2020.Publicada al BOP de Girona núm.112, 
del dia 11 de juny de 2020. 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 220.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 4/3110/48900/Programa “foment condicions i 
estils de vida" per a ONL 

Període subvencionable Del dia 1/08/2019 al 31 de juliol de 2020 

Data obertura període 
sol·licituds 

Del 12/06/2020 al 30/06/2020 

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 16 de juliol 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 49 sol·licituds. Del total de les sol·licituds valorades, 48 
compleixen els requisits de les bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I. Se 
n’ha exclòs una perquè no compleix amb el que determina el punt 3 de la 
convocatòria. 
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 48 entitats incloses en Annex I esmentat declaren 
que estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
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.  
 



 

74 

Les entitats de l’Annex I compleixen els requisits per accedir a aquestes subvencions 
de les Bases i la convocatòria (ser entitat sense ànim de lucre, tenir seu o delegació a 
les comarques de Girona i un projecte que encaixi en el punt 1 de la convocatòria) i 
declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de 
conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia 
del projecte i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable corregida, es 
concreta l’import final de la subvenció (Annex I). 
 
Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud exclosa amb indicació del motiu d’exclusió. 
 
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a dos-cents 
vint mil euros (220.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la 
convocatòria en aquest procediment.” 
 
S’han presentat 49 sol·licituds, 48 de les quals compleixen els requisits de la 
convocatòria. Una queda exclosa per no complir els requisits. 
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a 
les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud han declarat que no incorren en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, d’acord amb 
el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
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.  
 
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.  
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, 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 ONL (CEV), 
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 dos-cents vint mil euros (220.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es 
detalla a continuació: 
 

 
Aplicació 

pressupostària 
Crèdits 

Programa foment condicions i 
estils de vida per a ONL 

4/3110/48900 220.000,00 € 

 
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 8 d’octubre 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/
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Annex I Llistat de subvencions        

Núm. 

Expedient  
Entitat NIF Projecte/Activitats 

Base 

subvencionabl

e corregida 

Atorgat final 

(1) 

% 

atorgat/base 

subvencion

able 

Conceptes no 

subvencionables 

2020/1236 
Federació Catalana 
d'Entitats contra el 
Càncer 

G62599212 

Promoció de la salut i 
hàbits saludables-

Setmana de prevenció del 
càncer 

12.400,00 € 4.931,83 € 39,77%   

2020/1246 Associació Resitua't G55139448 Escola XXI 15.970,00 € 8.346,18 € 52,26%   

2020/1263 

Associació per a la 

rehabilitació de 

persones amb 

malaltia mental 

(AREP) 

G08631574 

Acompanyament integral 

per a persones amb 

trastorn mental a la 

comunitat 

7.714,80 € 3.512,13 € 45,52%   

2020/1264 
AECC Catalunya 

contra el Càncer 
G28197564 Menjar bé és divertit 8.661,09 € 4.600,08 € 53,11%   

2020/1267 
Agrupació del Sord 

de Ripoll i Comarca 
G17072075 Trenquem barreres 4.300,00 € 758,75 € 17,65%   

2020/1268 

Associació de 

Diabètics de 

Catalunya 

G60219763 

Assessorament, educació 

i formació per a persones 

amb diabetis tipus I i II 

12.300,00 € 3.414,35 € 27,76%   
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2020/1269 

Agrupació de les 

persones sordes de 

la Garrotxa 

G17089103 
Capacitem la inclusió en 

silenci 
8.500,00 € 1.138,12 € 13,39%   

2020/1314 
Associació EMAD 

Sant Feliu 
G17670753 

Programa d'entrenament 

de la memòria preventiu 

per a la malaltia 

d'Alzheimer  

9.100,00 € 2.731,48 € 30,02%   

2020/1321 
Club Bàsquet 

Banyoles 
G17248600 

Capacitats: Junts som 

més forts 
5.000,00 € 1.896,86 € 37,94%   

2020/1340 

Federació Catalana 

d'esports de 

persones amb 

discapacitat física 

G58165127 
Hospisport. Activitats 

físiques saludables 
14.000,00 € 5.690,58 € 40,65%   

2020/1341 

Federació esportiva 

Catalana de 

paralítics cerebrals 

G60121043 Fent Salut 2019 21.000,00 € 2.655,60 € 12,65% 
Material: 1.000,00€; altres 

despeses: 500,00€  

2020/1343 

Fundació Autisme 

Mas Casadevall, 

Fundació Privada 

G58434994 
Autisme: una condició de 

vida 
99.798,71 € 9.104,92 € 9,12% 

Alimentació: 12.500,00€; 

Gestió i seguiment 

administratiu del projecte: 

1.270,18 € 

2020/1344 
SMAP Celíacs de 

Catalunya 
G08841751 

Promoció de la salut i la 

qualitat de vida de les 

persones celíaques a la 

província de Girona 

9.500,00 € 5.690,58 € 59,90%   

2020/1350 
Altrat, Associació 

Artteràpia Olot 
G55121941 

SALUT - Integració 

emocional a l'escola. 

Projecte d’Artteràpia al 

CEIP Joan Maragall de 

Santa Pau Curs 2018-19 

6.730,00 € 4.595,71 € 68,29%   
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2020/1351 

Fundació Tutelar de 

les comarques 

gironines 

G17752288 

Servei d'assessorament i 

de previsió de futur per a 

persones vulnerables 

50.600,00 € 9.104,92 € 17,99%   

2020/1352 
Centre Assistencial 

Canaan 
G61242228 

Hàbits nous, vida nova; 

continuació 2019-2020 
14.368,00 € 6.266,46 € 43,61%   

2020/1353 

Associació d’ajuda 

als afectats de 

Cardiopaties 

infantils de 

Catalunya ACIC 

G60605318 

Promoció d'hàbits 

saludables en les 

persones amb cardiopatia 

congènita 

19.800,00 € 2.276,23 € 11,50% Material oficina: 300,00€ 

2020/1380 

Associació família i 

salut mental de 

Girona i comarques 

G17557661 Salut física i mental 1.990,00 € 1.207,92 € 60,70%   

2020/1381 

Grup Iris. Associació 

d'empordaneses 

afectades de càncer 

de mama 

G55169262 
Mirant endavant, 

treballant i acompanyant 
4.514,67 € 3.082,93 € 68,29%   

2020/1382 

Escola de futbol 

Ter-Brugent, 

associació esportiva 

G17933037 Saltem al camp 6.210,00 € 3.384,00 € 54,49% Material 500,00 € 

2020/1389 
Club Esportiu 

Banyoles 
G17249509 

Cap nen sense jugar a 

futbol 
12.000,00 € 4.552,46 € 37,94%   

2020/1390 
Fundació Privada 

Drissa 
G17588047 Alimenta la teva salut 27.293,29 € 7.587,44 € 27,80%   
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2020/1391 

Fundació Privada 

Amics de la Gent 

Gran 

G60017464 

Aquest aïllament el 

superem amb les 

persones grans 

15.682,20 € 6.069,95 € 38,71% 

Cost coordinador 

territorial Girona 

5.380,23€; Formació 

Voluntariat 360,00€; 

material oficina i 

d'administració 100,00 € 

2020/1392 

Fundació 

Internacional Miquel 

Valls 

G63880165 

Atenció social a persones 

afectades d'ELA i les 

seves famílies a la 

província de Girona 

18.509,83 € 7.587,44 € 40,99% Telèfons: 140,00 € 

2020/1394 

Fundació Privada 

escola Sant Vicenç 

de Paül 

G17088568 
KSAMEU, millorem les 

condicions i estils de vida 
9.000,00 € 4.552,46 € 50,58%   

2020/1399 
Fundació Vilagran 

Maristany 
G17582123 

Millorem la salut de les 

persones mitjançant la 

rehabilitació i la 

introducció de noves 

eines 

8.900,00 € 4.051,69 € 45,52% 

Cadira terapèutica, seient 

coixí: 1.548,55 €; material 

sanitari, 

prevenció:6.709,43 €; 

equipament activitats 

rehabilitació:782,02  

2020/1407 Fundació Tresc G17397969 La salut no s'atura 19.800,00 € 7.587,44 € 38,32%   

2020/1408 

Associació contra 

l'Anorèxia i la 

Bulímia 

G60259983 

L’anorèxia després del 

covid19. Ajuda 

terapèutica i 

acompanyament 

psicològic durant el 

confinament i els mesos 

posteriors 

5.500,00 € 2.276,23 € 41,39%   
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2020/1409 

Fundació Servei 

Gironí de Pedagogia 

Social 

G17148693 Link 13.107,13 € 4.371,88 € 33,35% Mòbil tècnics: 350,00 € 

2020/1410 

Integra. Associació 

de discapacitats 

intel·lectuals 

G17035445 

Lleure inclusiu per a 

persones amb 

discapacitat intel·lectual 

24.000,00 € 4.552,46 € 18,97%   

2020/1411 
Càritas Diocesanas 

de Girona 

R1700016

G 

Tallers de salut i 

alimentació conscient 
4.612,97 € 2.100,04 € 45,52%   

2020/1412 Fundació Adecco G82382987 Projecte PIORE 2020 13.982,49 € 6.373,45 € 45,58%   

2020/1413 

Fundació Síndrome 

de Down de Girona i 

comarques 

G17349135 Per una vida saludable 23.750,00 € 7.587,44 € 31,95%   

2020/1414 
Federació Catalana 

de Voluntariat Social 
G59106823 

El voluntariat, una xarxa 

transformadora en la 

millora de la qualitat de 

vida de les persones 

8.500,00 € 4.514,52 € 53,11% 

Serveis i suport digitals, 

equips 

informàtics,plataformes 

virtuals, eines 

electròniques: 2.000,00 € 

2020/1415 
Fundació Privada 

Mifas 
G17378704 

Promoció de la salut a 

través de l'activitat física i 

l'esport 

23.122,00 € 4.173,09 € 18,05%   

2020/1416 
Associació 

Multicapacitat 
G55306096 

Activitats accessibles i 

inclusives 
1.850,00 € 1.100,18 € 59,47%   

2020/1417 
Fundació Privada 

Astres 
G17695768 

Suport i acompanyament 

a famílies de persones 

amb discapacitat 

intel·lectual 

15.780,60 € 7.184,06 € 45,52%   
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2020/1436 

Associació de 

transplantats 

hepàtics de 

Catalunya 

G61003273 

Suport a persones amb 

malalties i trasplantades 

hepàtiques - 

sensibilització i promoció 

de la salut 

4.200,00 € 1.517,49 € 36,13%   

2020/1437 

Associació 

Socioeducativa 

NouSol 

G17989781 Projecte Reforça't 28.987,48 € 8.725,55 € 30,10%   

2020/1438 

Fundació Privada 

per a Disminuïts 

Psíquics de la 

comarca del Pla de 

l'Estany 

G17662495 

Exercici i salut. Promoció 

de la salut i la qualitat de 

vida en persones amb 

discapacitat intel·lectual 

25.500,00 € 3.793,72 € 14,88%   

2020/1439 

Casal dels infants 

per a acció social 

als barris 

G08828998 Casal Adolescents de Salt 49.980,00 € 9.104,92 € 18,22% 
Compra material 

activitats: 1.337,86 € 

2020/1440 Associació Tirabuixó G55280721 Tirabuixó 9.334,66 € 3.793,72 € 40,64%   

2020/1441 Associació Pots G55307409 
Lleure i esport inclusiu 

“Pots!” 
22.200,00 € 4.552,46 € 20,51% 

Lloguers instal·lacions: 

800€ 

2020/1452 
Fundació Privada 

Montilivi 
G55121891 

Hidroteràpia i activitat 

física aquàtica 
14.000,00 € 6.373,45 € 45,52%   

2020/1478 
Consell Esportiu de 

la Cerdanya 
V17406802 Projecte tothom fa esport 3.600,00 € 2.124,48 € 59,01%   
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2020/1479 

Athena Foment per 

a l'esperit 

empresarial i 

ocupació amb 

l'acompanyament 

d'arts escèniques 

G55283550 e-Referent Garrotxa 14.960,39 € 3.034,97 € 20,29% 

Despeses de lloguer 

d'instal·lacions: 

2.032,80€; despeses 

màrqueting online web: 

1.800,00€ 

2020/1480 
Fundació Unió 

Esportiva Olot 
G55203723 Futbol formatiu i inclusiu 7.600,00 € 3.641,97 € 47,92% Material: 3.000,00€ 

2020/1481 
Associació Junts i 

Endavant 
G55123822 El lleure com estil de Vida 6.142,00 € 2.725,41 € 44,37% 

Material fungible: 100,00 

€; serveis copisteria: 

100,00€ 

    TOTAL ...... 220.000,00 €   

 
(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 del pressupost de l’entitat, la  subvenció màxima 
segons tipus de projecte, i l’import sol·licitat en cada cas.  

 

 
 
Annex II  sol·licituds desestimades 

 

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte/Activitat Motius desestimació 

2020/1317 Asteroide B-612 G08892895 
Inserció Laboral per a joves 

extutelats EINA 

Incompleix punt núm. 3 de les Bases reguladores. 
No acrediten tenir seu o delegació a les comarques 

de Girona 
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12. Expedient 2020/0641/X020301 – Proposta de resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de la cooperació internacional al 
desenvolupament per a l'any 2020 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de subvencions 
per al foment de la cooperació internacional al 
desenvolupament,  

Publicades al BOP de Girona, Número 34, de 19 de febrer de 2020 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions per al foment de la 
cooperació internacional al desenvolupament, per 
a l'any 2020. Publicada al BOP de Girona 
núm.116, de 17 de juny de 2020 

 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 180.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 1/2310/48913/Programa de foment a la coop.int., 
respecte drets humans ONL 
 
1/2310/78913/Programa foment coop. int.,drets 
hum. pobresa (inversió) ONL 

Període subvencionable Del dia 01/09/2019 al dia 31/08/2020 

Data obertura període 
sol·licituds 

18/06/2020 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

02/07/2020 

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  17 de juliol de 2020, la cap de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions Institucionals emet un informe on esmenta que:  
 
“… 

Que s’han presentat un total de 27 sol·licituds, les quals han estat acceptades 24 
sol·licituds, menys tres que han estat desestimades per presentació fora de termini o 
incomplir algun dels punts de les bases reguladores de subvencions, concretament el 
tercer i el setè, tal i com s’especifica en l’Annex II. 
 
Les 24 sol·licituds que consten en l’Annex I d’aquest informe compleixen els requisits 
establerts en les bases reguladores de subvencions i la convocatòria específica per a 
projectes de cooperació internacional. Amb la presentació de la sol·licitud, les entitats 
declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de 
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
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l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 
18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
...” 
 
“... 
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. I l’article 18.3 g) de 
l’Ordenança general de subvenció de la Diputació de Girona estableix que l’acreditació 
del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quedarà substituïda 
per la presentació de la declaració de responsabilitat quan les subvencions s’adreçin al 
finançament de projectes d’acció social, cooperació al desenvolupament que es 
concedeixin a entitats, federacions, confederacions i/o agrupacions. 
 
Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques 
reguladores. 
...” 
 
“… 

Per obtenir la quantitat concedida en cada cas s’ha establert el valor econòmic de 
cada punt sobre el total de punts concedits i s’ha multiplicat aquest valor pels punts 
atorgats a cada beneficiari/a. 
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1 adjunta. Una vegada 
aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable 
corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I d’aquest informe. 
...” 
 
S’han presentat un total de 27 sol·licituds de les quals han estat acceptades 24. Les 
altres tres han estat desestimades per presentació fora de termini o incomplir algun 
dels punts de les bases reguladores de subvencions, concretament el tercer i el setè, 
tal i com s’especifica en l’Annex II. 
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a 
les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la 
presentació de la sol·licitud han declarat que no incorren en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i que es troben al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, d’acord amb 
el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
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 
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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. 
 
I l’article 18.3 g) de l’Ordenança general de subvenció de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social quedarà substituïda per la presentació de la declaració de responsabilitat quan 
les subvencions s’adreçin al finançament de projectes d’acció social, cooperació al 
desenvolupament que es concedeixin a entitats, federacions, confederacions i/o 
agrupacions. 
 
Totes les entitats que han presentat sol·licitud es troben al corrent amb les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els certificats 
extrets. 
 
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no incorren en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada 
anteriorment es valora favorablement. 
 
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 a proposta de la presidenta de la Comissió Qualificadora, el Consell 
Rector, òrgan competent de la resolució del procediment, aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per al foment de la cooperació internacional al 
desenvolupament, per a l'any 2020, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi 
detallen. 
 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
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Tercer. Disposar la despesa per un import total de cent setanta-nou mil vuit-cents 
cinquanta-vuit euros amb disset cèntims (179.858,17 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es detalla a continuació: 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdit 

Programa de foment a la coop.int., 
respecte drets humans ONL  
 

1/2310/48913    99.858,17 € 

Programa foment coop. int.,drets hum. 
pobresa (inversió) ONL  
 

1/2310/78913 80.000,00 € 

 
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 15 d’octubre 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/
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Annex I  

Núm. 
expedient 

Ajuntament 

 
CIF 

 
Objecte 

Base 
subvencionab

le total 

Import 
subvencionat 

despesa 
corrent 

Import 
subvencionat 

inversió 

Import 
subvenció 

final 

% Base 
subvencionab

le 

2020/1366 
Agermanament 

Perú 
G17646548 

Participació i 
apoderament de la 
dona en la gestió 

de la xarxa de 
serveis 

comunitaris. 

23.800,00 € 0,00 € 7.692,70 € 7.692,70 € 32,32% 

2020/1466 

Associació 
Casal dels 

infants per a 
l’acció social 

als barris 

G08828998 

Kalimat: desafío 
colectivo para la 

mejora del 
derecho a la 

protección social 
en Marruecos. 

24.003,45 € 7.145,00 € 0,00 € 7.145,00 € 29,77% 

2020/1474 

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
sense 

fronteres 

G60910528 

Aplicación de 
soluciones 
integrales e 

innovadoras para 
la sostenibilidad y 
buena gestión de 

los sistemas 
comunitarios. 

41.574,00 € 0,00 € 8.232,01 € 8.232,01 € 19,80% 

2020/1368 

Associació 
cultural per a la 
cooperació al 

desenvolupam
ent Azahara 

G55316921 

Programa formatiu 
en línia en 
lideratge 

comunitari i gestió 
d’entitats per a 

dones de l'àmbit 
rural de Xauen. 

11.875,00 € 991,66 € 6.275,00 € 7.266,66 € 61,19% 

2020/1291 

Associació de 

cooperació per 

al 

G17890724 

Contribuir a 
garantir la 
seguretat 

alimentaria de la 

24.408,00 € 1.000,00 € 6.692,90 € 7.692,90 € 31,52% 
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desenvolupam

ent de 

Bantadicori 

C.R de Kandia. 

2020/1347 

Associació de 
Coumba 

Kandé pel 
desenvolupam

ent rural 

G55082812 

Millora de les 
condicions dels 
estudiants de 
secundària de 

Bagadadji 
equipant-los amb 

bicicletes. 

22.532,00 € 1.918,27 € 5.774,43 € 7.692,70 € 34,14% 

2020/1369 

Associació 

Eccit 

 

G55204242 

Intercanvi i 
formació entre 
professorat de 

Girona i Xauen en 
temps de COVID 

19. 

11.699,00 € 7.290,66 € 0,00 € 7.290,66 € 62,32% 

2020/1312 

Associació 
gestora de 

recursos pel 
desenvolupam

ent del 
discapacitat de 
Sarrià del Ter 

G55074116 

Gestión de la 
escuela de 
educación 

especial del 
maestro Fermín, 
Aguacatán 2020. 

20.280,00 € 6.700,09 € 1.200,00 € 7.900,09 € 38,96% 

2020/1337 

Associació 
immigrants 

Tamba Counda 
Pulagu 

G55246201 

Adquisició d’un 

moli per al poble 

d’Oundoudou, 

Tambacounda, 

Senegal. 

12.000,00 € 0,00 € 8.339,90 € 8.339,90 € 69,50% 

2020/1276 

Associació pel 
desenvolupam

ent del riu 
Senegal 

G55005953 

Construcció de 
dues aules per a 

l'escola de 
primària de 

Goumel 2020. 

20.330,00 € 0,00 € 8.663,52 € 8.663,52 € 42,61% 
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2020/1313 

Associació 
promotora de 

comerç just pel 
desenvolupam

ent del 
discapacitat 

 

G55031694 

Programa de 
integración laboral 

de personas 
discapacitadas 

2020 en el 
municipio de 
Aguacatán, 
Guatemala. 

19.300,00 € 5.792,56 € 2.000,00 € 7.792,56 € 40,38% 

2020/1472 

Associació 
cultural de 

dones 
africanes 

G17914284 
Suport a les dones 
amb discapacitat 
física de Dioila. 

9.352,00 € 1.465,66 € 7.000,00 € 8.465,66 € 90,52% 

2020/1277 

Educadors 
Catalans amb 

Amèrica 
Llatina 

G17809013 
Taller d'estimulació 

cognitiva per a 
gent gran. 

1.450,00 € 1.191,66 € 0,00 € 1.191,66 € 82,18% 

2020/1386 
Fundació 

Privada Drissa 
G17588047 

Projecte per la 
Salut Mental de 

Bluefields 
(RACCS) 

Nicaragua. 

40.500,00 € 3.900,09 € 4.000,00 € 7.900,09 € 19,51% 

2020/1475 

Fundació 

Privada 

Educació 

Solidària- 

Escola Pia 

G61754362 

Teixint xarxes 

educatives per una 

educació de 

qualitat al Senegal 

en temps de la 

Covid. 

80.424,02 € 4.886,76 € 3.444,82 € 8.331,58 € 10,36% 

2020/1471 
Fundació 

Privada Resilis 
G17925215 

Millora de la 
Nutrició infantil del 
Departament de 

Totonicapan. 

21.824,00 € 7.900,16 € 0,00 € 7.900,16 € 36,20% 

2020/1473 
Fundació 

Privada Utopia 
G17933730 

EFCI Dones 
Emprenedores 

Nahualá, 
Guatemala. 

19.877,00 € 8.547,36 € 0,00 € 8.547,36 € 43% 
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2020/1470 
Fundación 

Nzuri Daima 
G55146195 

Plantar Arbres a 
Bidi-Bidi. 

13.000,00 € 8.339,90 € 0,00 € 8.339,90 € 64,15% 

2020/1461 
Fundación 

Vicente Ferrer 
G09326745 

Millora de les 
condicions 

educatives de 12 
centres d'educació 

públics de 
diferents àrees 

rurals desfavorides 
de l'Estat d'Andhra 

Pradesh. 

112.699,42 € 3.000,00 € 5.016,30 € 8.016,30 € 7,11% 

2020/1311 

Grup editor de 

la revista del 

discapacitat 
G17580945 

Programa Integral 
de Atención 

Especial para 
personas con 

Discapacidad de 
Aguacatán. 

39.125,00 € 7.792,56 € 0,00 € 7.792,56 € 19,92% 

2020/1469 ONG DAGUA G17941261 

Dret a l’ 
alimentació, 

educació i salut 
per a 40 nens i 

nenes menors de 
16 anys 

d’escassos 
recursos i /o en 

situació d’orfandat. 

33.836,84 € 3.208,04 € 4.368,42 € 7.576,46 € 22,39% 

2020/1318 

Salut Empordà 

cooperació 

 

G55051387 

Suport a la escola 
de Thillé i de 
Marda amb 

material escolar i 
higiene buco 

dental i aportació 
al centre de Salut 
de Thillé Boubacar 

d'un ecograf. 

4.520,00€ 3.211,66 € 1.300,00 € 4.511,66 € 99,82% 
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2020/1460 

Solidaridad, 

Educación y 

Desarrollo 
G80547565 

Dinamización de la 
Política de 

Protección a la 
Infancia de la 

Fundación 
Huellas. 

32.752,72 € 7.891,72 € 0,00 € 7.891,72 € 24,09% 

2020/1275 

Solidaritat 

Arbúcies 

Palacagüina 

SOARPAL 

G17417361 

Proyecto de 
fortalecimiento de 

comisión de 
reconciliación, 
justicia y paz. 

27.644,91 € 7.684,36 € 0,00 € 7.684,36 € 27,80% 

Total     99.858,17 € 
 

80.000,00 €  179.858,17 € 
 

 

 

 

Annex II Taula 2: Sol·licituds desestimades. 

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Desestimació 

2020/1482 
Associació 

socioeducativa NouSol 
G17989781 

Centre de dia i d’urgència per a 
nens i joves en situació de carrer 

de Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso. 

Sol·licitud fora de termini. 

2020/1426 
Associació d’amics de 
Boulembou Senegal 

G17927674 

Suport a l'escola de Boulembou 

accés de les Kunda a l'aigua 

potable. 
No compleix el punt 7 de les bases. 

2020/1476 
Aztivate 

 
G86067352 

Garantizar la atención sanitaria 
de niños y niñas menores de 6 

años para la prevención y/o 
tratamiento de la desnutrición y 

otras enfermedades en las 
comunidades de Turkana norte – 

Kenia. 

No compleix el punt 3 de les bases. 
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13. Expedient 2015/0791/X020201 – Proposta relativa de resolució del 

procediment de reintegrament parcial de la subvenció SAC 2015/23 
concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins per al finançament de despeses 
de l’ús del consultori local 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui informa els assistents que es tracta del 
reintegrament d’una subvenció que va ser concedida pel Consell Rector i que, per tant, 
s’ha de sotmetre a l’aprovació del Consell Rector. En concret, i derivat de la 
fiscalització posterior de les subvencions concedides, es detecta en el compte 
justificatiu preceptiu que algunes de les despeses al·legades en aquest document no 
estan correctament imputades, motiu pel qual resulta una diferència en excés (una 
despesa inferior a la justificada), que fa que es demani a l’Ajuntament un 
reintegrament de 304,77 €. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2015/1, que va tenir lloc el 
dia 27 de gener de 2015, va concedir l’Ajuntament de Pont de Molins una subvenció 
per al finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local per un import de 
mil vuit-cents (1.800,00 €) que representava un 86,91% de la base subvencionable 
fixada en dos mil setanta-un euros amb setze cèntims (2.071,16 €).  
 
L’Ajuntament de Pont de Molins 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 14 de juliol de 2015  (RE 2015/3204), l’Ajuntament de Pont de Molins, va 
presentar el compte justificatiu relatiu a la subvenció, amb esmena de 21 de juliol de 
2015 (RE 2015/3275), dins el termini establert. 
 
Vist l’informe proposta, de 31 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 
reintegrament parcial de la subvenció que se li va concedir pel finançament de 
despeses derivades de l’ús del consultori local, on exposa que: 
 
“L’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona disposa 
que en els comptes justificatius simplificats, que seran per subvencions d’import 
inferior a 60.000 €, contindrà com a mínim la informació següent:  

 
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida.  
b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.  
c) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 

L’Ajuntament de Pont de Molins va aportar la documentació requerida en el citat article 
27 per la qual cosa el centre gestor va informar favorablement aquesta justificació atès 
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que, en compliment de l’article 27 de la citada Ordenança, no calia demanar cap altre 
comprovant. 
 
Posteriorment, en el control financer de l’exercici 2015 que dur a terme la Diputació de 
Girona, la subvenció de l’Ajuntament de Pont de Molins va ser sotmesa a una auditoria 
amb el següent resultat: 
 

- Es justifiquen despeses de neteja del consultori que corresponen al 26% del 
total de despeses de neteja de l’Ajuntament. Aquest percentatge d’imputació no 
ha estat justificat. 

- De la comprovació de l’import de les despeses imputades en concepte de 
neteja, resulta una diferencia en excés de 441,68 €, d’acord amb els càlculs 
següents: 

-   

Compte justificatiu Control financer 

 

Treballadora 
%imputació 
subvenció 

Import 
(sous 
totals) 

Import 
imputat 
(26%) 

Import 
% 

imputació 
subvenció 

Import 
imputable 

Dif. 

RBA 26% 6.236,89 1.621,59 5.091,30 26% 1.323,74 297,85 

IBB 26% 2.078,96 540,53 1.525,76 26% 396,7 143,83 
 

 8.315,85 2162,12 6.617,06  1.720,44 441,68 

 
Atès que el percentatge de la subvenció és del 86,91% de les despeses 
subvencionables, procedeix al reintegrament de tres-cents quatre euros amb setanta-
set cèntims  (304,77 €), d’acord amb els càlculs següents: 
 

a Import subvenció pagada   1.800,00 

b Despesa a justificar  2.071,16 

c=a/b %subvencionable   86,91% 

d Despesa justificada   2.162,12 

e Despesa subvencionable  1.720,44 

f=c x e Import a subvencionar   1.495,23 

g=a-f a reintegrar     304,77 

 
A conseqüència d’aquest informe de control financer, el president de Dipsalut, en data 
9 de setembre de 2019 va dictar un decret pel qual s’iniciava el procediment 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pont de Molins, 
amb CIF P1714400G,  pel finançament de despeses derivades de l’ús del consultori 
local per un import de tres-cents quatre euros amb setanta-set cèntims (304,77 €), 
amb la inclusió dels interessos de demora que es meritessin en practicar-se la 
liquidació definitiva. En aquest acord s’atorgava a l’Ajuntament un termini de 15 dies 
per presentar al·legacions. 
 
L’Ajuntament de Molins no va presentar cap al·legacions dins aquest termini. 
 
Ja fora de termini, en data 20 d’abril de 2020, l’Ajuntament ha presentat un escrit  en el 
qual exposa la seva disconformitat amb els càlculs efectuats per l’auditoria per part de  



 

94 

Dipsalut alhora que fer palès l’error aritmètic de l’Ajuntament de Pont de Molins en el 
moment de justificar la subvenció. Així mateix, sol·licita l’estimació de l’al·legació i el 
posterior arxiu de l’esmenat expedient. 
 
Fonaments de dret 
L’article 97.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el tràmit 
d’al.legacions en un procediment de reintegrament disposa: 
 
“97.2. No se tendrán en cuenta en el procedimiento hechos, documentos o alegacions 
presentados por el subjecto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el 
control financiero, no lo haya hecho”. 
 
L’Ajuntament de Pont de Molins va poder aportar aquesta documentació que ara 
presenta en ocasió de l’auditoria a que va estar sotmesa en el control financer i, en 
aquest cas, no la va aportar. 
 
No és fins transcorregut 7 mesos després d’aquest termini d’audiència quan 
l’Ajuntament presenta nova documentació, ja fora termini. 
 
Per tant, no procedeix en aquest moment examinar aquesta nova documentació ja que 
els terminis són preclusius, el procediment administratiu és un garantia d’igualtat 
davant tots els ciutadans i l’Ajuntament ja va tenir ocasió de presentar-ho.  
 
Vist el que disposen els articles 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Atès el que estableixen els articles  94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.” 
 
Atesos aquests antecedents, i d’acord amb les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Pont de Molins, 
amb CIF P1714400G, el 20 d’abril de 2020, amb registre d’entrada (2020/1257) contra 
l’acord d’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció que se li va 
concedir pel finançament de despeses derivades de l’ús del consultori local, prenent 
com a motivació els arguments que consten als fonaments jurídics d’aquest acord. 
 
Segon. Requerir a l’Ajuntament de Pont de Molins, amb CIF P1714400G, el 
reintegrament parcial de la subvenció concedida pel finançament de despeses 
derivades de l’ús del consultori local atès que, en el control financer d’aquesta 
subvenció, es va produir una justificació insuficient per part de l’Ajuntament, detectant-
se un excés subvencionat per import de tres-cents quatre euros amb setanta-set 
cèntims (304,77 €), més els interessos de demora, calculats des de la data de 
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pagament de la subvenció (27/10/2015) fins a la data d’aprovació del reintegrament 
(06/08/2020), segons el detall següent: 
 

(a) Import subvenció pagada 1.800,00 

(b) Despesa a justificar 2.071,16 

(c)= (a)/ (b) % subvencionable 86,91% 

   

(d) Despesa justificada 2.162,12 

(e) Despesa subvencionable 1.720,44 

(f) = (c) x (e) Import a subvencionar 1.495,23 

(g) = (a) – (f)  A reintegrar           304,77 €  

Interessos de 
demora 

 54,96 € 

Total a 
reintegrar 

 359,73 € 

 
Tercer. L’import de tres-cents cinquanta-nou euros amb setanta-tres cèntims     
(359,73 €) s’haurà de retornar mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat 
Caixabank, SA, en el compte corrent número IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794, 
dins els terminis següents, en el cas que encara no s’hagués realitzat: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
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 Pont de Molins 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. 
 
 
14. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 
 
No n’hi ha cap. 
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15. 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 Turon i Serra 


