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Edicte sobre la resolució de la convocatòria de subvencions de suport 
econòmic a entitats no lucratives de la demarcació de Girona per a la 
realització de projectes de cooperació internacional (COOP). LE 2017/67. 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, que va tenir 
lloc el 14 de desembre de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

“El 8 d’agost de 2017, el Consell Rector de Dipsalut (en sessió ordinària 2017/11) va 
aprovar les Bases específiques reguladores i la convocatòria de subvencions a 
entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona per a la realització de 
projectes de cooperació internacional al desenvolupament. El 16 d’agost de 2017 es 
van publicar al BOP de Girona núm. 156 les Bases reguladores i posteriorment, el 22 
d’agost de 2017, es va publicar la convocatòria al BOP de Girona núm. 160.

D’acord amb les bases reguladores, la convocatòria i amb l’informe de valoració del 
centre gestor, de data 9 de novembre de 2017, de les 16 sol·licituds presentades, 11 
sol·licituds, incloses a l’Annex I, s’ajusten a l’objecte de la convocatòria i compleixen 
els requeriments formals i 5 sol·licituds desestimades, s’inclouen a l’Annex II, amb el 
motiu corresponent.

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

L’article 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.

D’acord amb el punt novè de les Bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de novembre de 
2017 ha examinat i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les 
sol·licituds.



Per tot l’exposat, i de conformitat amb les competències que l’article 10 dels Estatuts 
de Dipsalut li confereix, el Consell Rector adopta el següent:

ACORD

Primer. Concedir a les entitats sense finalitats lucratives que s’inclouen en l’Annex I, 
que han optat a la convocatòria de suport econòmic per a la realització de projectes 
de cooperació internacional al desenvolupament, les subvencions pels conceptes i 
imports que s’hi detallen, i d’acord amb els criteris de valoració establerts en els 
punts 7 i 8 de la convocatòria.

Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria que es detallen en 
l’Annex II pels motius que s’hi indiquen.

Tercer. Disposar la despesa, per un total de seixanta-cinc mil euros (65.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut per l’any 2017 4/3110/48907 
Programa de suport a la cooperació internacional per a ONL.

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

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 30 de gener de 2018.

Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que 
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler), ubicat a la seu electrònica 
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la 
seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb el que estableixen 
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta 
resolució recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un 
mes, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb 
l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En 
aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

https://www.seu.cat/dipsalut
http://www.seu.cat/dipsalut


Nº 
Expedie
nt Absis

Entitat Projecte / Programa / Activitat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) TOTAL

5_2017_
2129_X0
203E02

Associació pel 
Desenvolupament 
del Riu Senegal

Impuls a l'autonomia de la dona 
mitjançant la implementació d'un 

sistema de crèdits rotatius
10 10 10 10 8 10 10 2 5 2 0 5 5 87

5_2017_
2172_X0
203E02

Associació de 
cooperació per al 
desenvolupament 
de Bantandicori

Contribuir a garantir la seguretat 
alimentaria de la C R de Kandia 

amb la construcció de pous 
d'aigua potable, l'agricultura 

sostenible i l'apoderametn de la 
dona

10 10 7 3 4 8 8 5 3 3 0 5 5 71

5_2017_
2196_X0
203E02

Fundació Privada 
Utopia

EFCI Dones Emprenedores 
Nahualá-Guatemala 10 0 8 8 6 8 9 5 4 4 0 5 3 70

5_2017_
2207_X0
203E02

Fundació Privada 
Plataforma 
Educativa

Infància en risc. Prevenció de la 
malnutrició infantil a Guatemala 10 0 8 8 7 8 9 5 4 3 0 5 3 70

5_2017_
2219_X0
203E02

Fundació Privada 
Drissa

Implantació d'un recurs de 
inserció laboral en Bluefields 10 0 8 6 6 10 10 5 5 3 5 0 5 73

5_2017_
2227_X0
203E02

ONG Dagua

Dret a l'alimentació, educació i 
salut per 35 nens i nenes fins a 14 

anys d'escassos recursos i en 
situació d'orfandat o fills/es de 

mares cap de llar de 

10 0 9 10 6 8 10 5 0 5 0 5 2 70



Buenaventura (Colombia)

5_2017_
2251_X0
203E02

Agermanament 
Perú

Apoderament de la dona i la 
comunitat en la gestió de la xarxa 

de menjadors infantils.
10 0 8 6 8 8 10 5 0 5 0 5 5 70

5_2017_
2255_X0
203E02

Associació Cultural 
Medina Gounasse 

de Girona

Millora de les condicions del barri 
de Nere de Medina Gounasse 10 10 7 6 8 8 8 2 2 0 0 5 5 71

5_2017_
2274_X0
203E02

Grup Editor de la 
Revista del 
Discapacitat

Programa Integral d'Atenció 
Especial per a persones amb 

Discapacitat d'Aguacatán.
10 0 7 4 8 10 10 5 2 5 5 5 5 76

5_2017_
2295_X0
203E02

Associació 
Socioeducativa 

Nousol

Projecte Aghbala 2017: 
Prevenció, inclusió social i atnció 

mèdica pel col·lectiu de 
discapcitats físics i psíquics de 

l'atles mitjà al marroc

10 5 8 6 8 9 10 3 2 5 5 0 4 75

5_2017_
2309_X0
203E02

Solidaritat Arbúcies 
- Palacaguïna 

SOARPAL 

"Empoderaminteo integral de la 
mujer y el derecho a una vida 

digna en Palacagüna"2016-2018
10 0 9 8 10 8 8 2 5 5 0 5 5 75

5_2017_
2143_X0
203E02

Educadors 
Catalans amb 

America Llatina
Menjador Social a Alto Hospicio 10 0 0 2 2 5 8 4 0 5 0 3 0 39



5_2017_
2313_X0
203E02

Fundació privada 
Promoció i 

desenvolupament 
(PROIDE)

Promoció i foment de la inserció 
social i accés a serveis bàsics de 

la població síria i iraquiana
0 0 10 6 8 8 5 5 3 3 0 2 0 50

5_2017_
2314_X0
203E02

Fundació privada 
educació solidària - 

Escola PIA 

Introducció a les TIC en 
l'ensenyament a diversos centres 

educatius del Senegal
0 10 4 5 7 0 9 5 5 3 0 2 0 50

(1) Entitats amb seu social i fiscal a comarques gironines(màxim 10 punts).
(2) Intervenció en àrea geogràfica prioritària:
- Amb índex de desenvolupament humà mitjà (màxim 5 punts).
- Amb índex de desenvolupament humà baix (màxim 10 punts).
(3) Indicadors d’impacte de l’activitat (màxim 10 punts).
(4) Seguiment i avaluació del projecte (màxim 10 punts).
(5) Mesures per a promoure la sostenibilitat del projecte (màxim 10 punts).
(6) Participació de la població beneficiària (màxim 10 punts).
(7) Grau d’adequació a les necessitats detectades (màxim 10 punts).
(8) Grau de confiança assolit per a l’execució del projecte (màxim 5 punts).
(9) Caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts).
(10)Continuïtat d’un projecte anterior (màxim 5 punts).
(11)Presa en consideració de les persones amb disminució en el projecte (màxim 5 punts).
(12)Perspectiva de gènere en les accions (màxim 5 punts).
(13)Projecte vinculat a un agermanament o de codesenvolupament (màxim 5 punts).



ANNEX I ESTIMADES

Nº Expedient 
Gral. Absis Entitat CIF Projecte / Programa / Activitat

Base 
Subvencionable 

Corregida

màxim 
segons 

pressupost 
entitat 2016

Atorgat final 
(1)

% 
atorgat/ba

se 
subvencio

nable

Conceptes no 
subvencionables

5_2017_2129
_X0203E02

Associació pel 
Desenvolupame

nt del Riu 
Senegal

G55005953

Impuls a l'autonomia de la 
dona mitjançant la 

implementació d'un sistema 
de crèdits rotatius

10.685,00 € 8.548,00 8.548,00 80,00%

5_2017_2172
_X0203E02

Associació de 
cooperació per 

al 
desenvolupame

nt de 
Bantandicori

G17890724

Contribuir a garantir la 
seguretat alimentaria de la C 

R de Kandia amb la 
construcció de pous d'aigua 

potable, l'agricultura 
sostenible i l'apoderametn de 

la dona

12.656,00 € 3.806,00 3.806,00 30,07%

5_2017_2196
_X0203E02

Fundació 
Privada Utopia G17933730 EFCI Dones Emprenedores 

Nahualá-Guatemala 14.817,00 € 5.234,00 5.234,00 35,32%

5_2017_2207
_X0203E02

Fundació 
Privada 

Plataforma 
Educativa

G17425224
Infància en risc. Prevenció 
de la malnutrició infantil a 

Guatemala
12.790,00 € 4.235,00 4.235,00 33,11%



5_2017_2219
_X0203E02

Fundació 
Privada Drissa G17588047 Implantació d'un recurs de 

inserció laboral en Bluefields 14.161,23 € 5.170,63 5.170,63 36,51%

5_2017_2227
_X0203E02 ONG Dagua G17941261

Dret a l'alimentació, educació 
i salut per 35 nens i nenes 
fins a 14 anys d'escassos 

recursos i en situació 
d'orfandat o fills/es de mares 
cap de llar de Buenaventura 

(Colombia)

17.340,00 € 3.600,00 3.600,00 20,76%

5_2017_2251
_X0203E02

Agermanament 
Perú G17646548

Apoderament de la dona i la 
comunitat en la gestió de la 

xarxa de menjadors infantils.
19.000,00 € 10.000,00 8.891,60 46,80%

5_2017_2255
_X0203E02

Associació 
Cultural Medina 
Gounasse de 

Girona

G17770942
Millora de les condicions del 

barri de Nere de Medina 
Gounasse

5.850,00 € 4.850,00 4.850,00 82,91%

5_2017_2274
_X0203E02

Grup Editor de 
la Revista del 
Discapacitat

G17580945
Programa Integral d'Atenció 

Especial per a persones amb 
Discapacitat d'Aguacatán.

13.895,00 € 10.000,00 9.653,73 69,48%

5_2017_2295
_X0203E02

Associació 
Socioeducativa 

Nousol
G17989781

Projecte Aghbala 2017: 
Prevenció, inclusió social i 
atnció mèdica pel col·lectiu 

de discapcitats físics i 
psíquics de l'atles mitjà al 

Marroc

8.722,47 € 5.295,89 5.295,89 60,72%



5_2017_2309
_X0203E02

Solidaritat 
Arbúcies - 

Palacaguïna 
SOARPAL 

G17417361

"Empoderaminteo integral de 
la mujer y el derecho a una 

vida digna en 
Palacagüna"2016-2018

7.143,94 € 5.715,15 5.715,15 80,00%



ANNEX II - DESESTIMADES

Núm. Exp. Absis NIF Entitat Projecte Import sol·licitat Motiu desestimació

5_2017_2143_X0203E02 G17809013 Educadors Catalans amb 
America Llatina

Menjador Social a Alto 
Hospicio 2.000,00 €

No arriba a la puntuació 
mínima, segons criteris punt 
7 de les Bases reguladores

5_2017_2310_X0203E02 G80547565 Solidaridad educación y 
desarrollo 

Acompanyament psico-
social per a la promoció i 
defensa dels Drets dels 
Nens i les Nenes en els 

municipis de Medellin i Bell

5.802,00 €

Incompliment de l'article 
68.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques

5_2017_2313_X0203E02 G62278981 Fundació privada Promoció i 
desenvolupament (PROIDE)

Promoció i foment de la 
inserció social i accés a 

serveis bàsics de la població 
síria i iraquiana

4.461,04 €
No arriba a la puntuació 

mínima, segons criteris punt 
7 de les Bases reguladores

5_2017_2314_X0203E02 G61754362 Fundació privada educació 
solidària - Escola PIA 

Introducció a les TIC en 
l'ensenyament a diversos 

centres educatius del 
Snegal

7.661,35 €
No arriba a la puntuació 

mínima, segons criteris punt 
7 de les Bases reguladores

5_2017_2308_X0203E02 G55074116

Associació Gestora de 
Recursos pel 

Desenvolupament del 
Discapacitat

El Superchurro 10.000,00 €

Incompliment de l'article 
68.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques
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