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Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de projectes que 
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social (ASA). LE 2018/2. Girona. Organisme 
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/04, que va tenir lloc 
el 15 de maig de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/05, que va tenir lloc el 
dia 4 d’abril de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions 
per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social i per l’atenció social i es 
van publicar al BOPG, núm.74, de 18 d’abril de 2017.
 
La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a ajuntaments i els seus ens dependents per al suport 
econòmic a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació 
de Girona per l’any 2018 i el 29 de gener es publica al BOPG núm. 20.

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 17 d’abril de 2018, emet un informe de valoració 
de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 49 
sol·licituds. 

En l’Annex I es fan constar els 48 ajuntaments de la demarcació de Girona que han 
presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma i que l’objecte indicat s’ajusta al 
que es marca en les bases reguladores com a objecte subvencionable.

En l’Annex II es fa constar la sol·licitud que ha estat desestimada, pel motiu que s’hi 
indica.

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.

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura

Codi Segur de Validació bddeeb6dfd194ab9a2738dd417d58308001

Url de validació https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Signatura 1 de 1

Josep Maria Corominas i
Barnadas

17/05/2018 PRESIDENT

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=bddeeb6dfd194ab9a2738dd417d58308001


D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 17 d’abril de 2018 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.

Per tot l’exposat, atès que el president de la Comissió Qualificadora és l’encarregat de 
formular la proposta de resolució de la subvenció, que el Consell Rector és l`òrgan 
competent de la resolució del procediment, i de conformitat amb les competències que 
l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li confereix, el Consell Recotr adopta el següent, 

ACORD

Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la 
convocatòria de subvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
social a la demarcació de Girona, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi 
detallen.

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

Tercer. Disposar la despesa, per un total de dos-cents noranta mil euros (290.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/46204 Programa econòmic promoció salut i qualitat 
de vida per a aj. del pressupost de Dipsalut d’enguany.

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 reguladores de la subvenció.

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 2 d’octubre de 2018.

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 públiques.

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.
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Annex I

Nº 
Expedient 
Gral. Absis

Núm.
en llibre Ajuntament CIF Projecte / Programa / 

Activitat

Base 
Subvencion

a-ble 
Corregida

Puntu-
ació

Atorgat final 
(1)

% 
atorgat/ba

se 
subvencio-

nable

Conceptes no 
subvencionables

2018/994 ASA 
2018/28 Alp P1700600H Alp-Atenció social 

integradora 9.750,00 € 69 7.039,31 72,20%

(2) Fundació 
Privada Adis, 

projecte revista 
colors: 500,00€; 

Fundació Privada 
Adis, projecte 
Boomerang: 

700,00€ 

2018/965 ASA 
2018/23 Arbúcies P1700900B

Projecte socioeducatiu 
d’intervenció en medi obert 
(educadora de carrer)

20.073,25 € 91 9.283,72 46,25%  

2018/1011 ASA 
2018/33 Besalú P1702200E Punt de Salut Besalú 12.000,00 € 76 7.753,44 64,61%  

2018/1028 ASA 
2018/40 Bescanó P1702300C "Cistella fresca" i "Dinem 

junts?" 8.500,00 € 83 8.000,00 94,12%  

2018/970 ASA 
2018/24

Bisbal 
d'Empordà, la P1702500H

Tallers per al 
desenvolupament de les 

habilitats socials i 
emocionals per a 

col·lectius vulnerables: 
adolescents (1r i 2n 

d'ESO)

5.154,00 € 88 5.154,00 100,00%  
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2018/776 ASA 2018/3 Bordils P1702800B La Palanca 2018 19.000,00 € 90 6.000,00 31,58%  

2018/945 ASA 
2018/20 Brunyola P1703100F

Promoció de l'autonomia i 
atenció a l'envelliment, la 

discapacitat i la 
dependència "La GRAN 

gent gran"

7.000,00 € 82 5.000,00 71,43%  

2018/982 ASA 
2018/27

Caldes de 
Malavella P1703700C Projecte reforç educatiu 

(Àrea de Joventut) 8.630,80 € 85 3.000,00 34,76%  

2018/887 ASA 
2018/12 Calonge P1703800A Projecte reactiva't 45+ 9.740,00 € 85 8.671,61 89,03%  

2018/1004 ASA 
2018/31 Camós P1703900I Protecció integral d'acció a 

Camós 7.720,00 € 83 7.000,00 90,67%  

2018/936 ASA 
2018/19 Camprodon P1704300A

Inclusió social d'infants i 
adolescents en situació de 

risc social
5.000,00 € 91 5.000,00 100,00%  

2018/875 ASA 2018/9 Cassà de la 
Selva P1704900H Taller l’Orquestra 11.874,65 € 92 9.385,74 79,04%  

2018/754 ASA 2018/2 Castelló 
d'Empúries P1705200B Projecte Aula Activa 2017-

2018 10.341,10 € 87 8.875,65 85,83%  

2018/910 ASA 
2018/15

Castell-Platja 
d'Aro P1705300J

Platja d'Aro professionals 
2018 (especialització en 

jardineria i manteniment de 
100.000,00 € 80 8.161,52 8,16%  
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piscines)

2018/996 ASA 
2018/29 Celrà P1705400H Servei d'Acollida i 

Mediació Comunitària 16.437,80 € 86 8.773,63 53,37%  

2018/1077 ASA 
2018/45 Corçà P1706200A Matins d'Art Corçà 1.500,00 € 73 1.500,00 100,00%  

2018/980 ASA 
2018/26 Cornellà del Terri P1706100C

Atenció a les persones 
"Fem companyia". Servei 

de prevenció de les 
situacions de dependència 

i risc d'exclusió social

9.940,64 € 83 8.467,57 85,18%  

2018/882 ASA 
2018/10 Crespià P1706300I

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
1.850,00 € 83 1.800,00 97,30%  

2018/746 ASA 2018/1 Espinelves P1706900F
Accions comunitàries per a 
disminuir la vulnerabilitat 

social
5.200,00 € 84 5.000,00 96,15%  

2018/1018 ASA 
2018/35 Esponellà P1707100B

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
1.750,00 € 83 1.500,00 85,71%  

2018/853 ASA 2018/6 Figueres P1707200J
Servei d'acolliment nocturn 

per a transeünts i sense 
sostre

9.684,00 € 86 8.773,63 90,60%  

2018/863 ASA 2018/7 Fontcoberta P1707600A
Servei de prevenció a la 

dependència "Fem 
companyia"

9.622,44 € 83 6.500,00 67,55%  
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2018/1022 ASA 
2018/36 Girona P1708500B

Programa educadors/es de 
carrer a la Ciutat de 

Girona. Sector Girona Est
15.000,00 € 89 9.079,69 60,53%  

2018/917 ASA 
2018/18 Llagostera P1709600I Coloraines 4.769,00 € 89 4.769,00 100,00%  

2018/909 ASA 
2018/14

Maçanet de la 
Selva P1710900J Servei de prevenció per a 

infants i joves ÀGORA 7.510,00 € 78 7.510,00 100,00%  

2018/960 ASA 
2018/22 Maià de Montcal P1711000H

Activitats socials 
adreçades a persones 

grans i vulnerables
2.000,00 € 72 2.000,00 100,00%  

2018/1116 ASA 
2018/49 Mont-ras P1711700C

Serveis socials municipals 
(atenció social, 

psicoterapèutica, familiar, 
infància i adolescència, 

dependència, etc.)

17.000,00 € 69 7.039,31 41,41%  

2018/1026 ASA 
2018/39

Olot, Institut 
Municipal 
Educació i 
Joventut

P6712107I
Unitats d'Escolarització 
Compartida Municipals 

(UEC)
53.000,00 € 75 7.651,42 14,44%  

2018/782 ASA 2018/4 Palafrugell P1712400I

Projecte 
d'acompanyament social 
als habitatges temporals 

(pisos inclusió)

8.000,00 € 86 8.000,00 100,00%  

2018/1098 ASA 
2018/48 Palamós P1712500F

Centre obert, programes 
socioeducatius: Hort urbà, 

Treball amb famílies i 
Espai barri

28.287,74 € 85 8.671,61 30,66%  
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2018/893 ASA 
2018/13 Palol de Revardit P1713100D

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
1.851,64 € 83 1.500,00 81,01%  

2018/916 ASA 
2018/17 Porqueres P1714600B

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
4.904,06 € 86 4.904,06 100,00%  

2018/979 ASA 
2018/25 Ripoll P1715600A

Inclusió activa: inclusió 
social d'infants i 

adolescents en risc 
d'exclusió social a Ripoll 

2018

7.482,50 € 80 5.863,20 78,36%  

2018/1051 ASA 
2018/43

Riudellots de la 
Selva P1715900E Inserció sociolaboral a 

Riudellots de la Selva 5.420,80 € 82 5.000,00 92,24%  

2018/1068 ASA 
2018/44

Sant Feliu de 
Guíxols P1717000B

Servei de suport psicològic 
pels serveis socials bàsics 

davant situacions 
d'infància en isc i/o 
violència de gènere

21.701,96 € 87 8.875,65 40,90%  

2018/1078 ASA 
2018/46

Sant Hilari 
Sacalm P1717400D Suport jove 2018 19.095,84 € 77 7.855,46 41,14%  

2018/913 ASA 
2018/16

Sant Julià del 
Llor i Bonmatí P1725100J

Adquisició de material 
escolar i llibres per les 

famílies vulnerables i amb 
risc d'exclusió social 

empadronades al municipi

1.500,00 € 87 1.500,00 100,00%  

2018/1025 ASA 
2018/38

Sant Miquel de 
Campmajor P1718300E

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
1.526,74 € 83 1.526,74 100,00%  
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2018/1001 ASA 
2018/30

Sant Miquel de 
Fluvià P1718400C El club espai impulsor 

d'accions comunitàries 17.201,60 € 75 7.651,42 44,48%  

2018/808 ASA 2018/5 Santa Coloma de 
Farners P1719100H

Servei de suport en la 
prevenció comunitària de 

la delinqüència juvenil
36.441,87 € 89 9.079,69 24,92%  

2018/885 ASA 
2018/11 Serinyà P1720200C

Servei de prevenció a la 
dependència "Fem 

companyia"
7.404,89 € 83 1.800,00 24,31%  

2018/1034 ASA 
2018/41

Torroella de 
Montgrí P1721200B Programa d'Atenció a 

Famílies 18.375,00 € 88 8.977,67 48,86%  

2018/1037 ASA 
2018/42 Ullastret P1721800I

Servei d'acompanyament i 
canguratge a les persones 

grans del municipi amb 
risc d'exclusió i per evitar 

la soledat

1.400,00 € 51 1.200,00 85,71%  

2018/1024 ASA 
2018/37 Vall d'en Bas, la P1701700E Dinamització comunitària 

de la Vall d'en Bas 7.796,00 € 88 7.796,00 100,00%  

2018/1080 ASA 
2018/47 Verges P1722500D Aula oberta 2018 4.680,00 € 82 4.680,00 100,00%  

2018/1005 ASA 
2018/32 Vidreres P1722700J Pla de ciutadania de 

Vidreres 2018-2020 23.100,00 € 90 6.000,00 25,97%  

2018/955 ASA 
2018/21 Vilablareix P1722900F Protecció integral d'acció a 

Vilablareix 42.564,00 € 77 7.855,46 18,46%  
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2018/874 ASA 2018/8 Vilademuls P1723200J
Servei de prevenció a la 

dependència "Fem 
companyia"

2.573,80 € 83 2.573,80 100,00%  

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les despeses 
excloses (si n’hi ha); a puntuació obtinguda; la subvenció màxima absoluta del 100% de la base subvencionable, 15.000,00 € i l’import 
sol·licitat en cada cas. Atès que en la primera atribució no s’ha atorgat el total del crèdit disponible, ha calgut repetir l’operació fins a 
esgotar el crèdit disponible, sense superar en cap cas ni la base subvencionable ni l’import sol·licitat.

(2) Els conceptes de la Fundació Privada Adis pels projectes “Revista Colors” i “Projecte Boomerang” queden exclosos pel fet que ja existeix 
altres línies de subvenció de Dipsalut destinades a entitats sense ànim de lucre que pot sol·licitar directament la Fundació Privada Adis, i 
pel fet que destinar la subvenció de Dipsalut a subvencionar els projectes de la Fundació Privada Adis comportaria incomplir amb l Art. 
11.1 de la Llei 38/2003 General de subvencions i art. 13.1 de les Bases d’aquesta subvenció pel fet que el beneficiari no realitzaria 
l’activitat, ni l’entitat a la qual es subvenciona per part de l’ajuntament es troba entre els possibles beneficiaris d’aquesta convocatòria. 
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Annex II

Núm. Exp. 
Gral. Absis Núm. en llibre NIF Ajuntament Projecte Import 

sol·licitat Motiu desestimació

2018/1014 ASA 2018/34 P1702600F Blanes

Activitats 
socioeducatives amb 
infants i adolescents 

vulnerables o en 
situació de risc

8.737,50 €

Segons la memòria presentada, la intenció de 
l’Ajuntament és que amb la subvenció de Dipsalut 
es subvencioni a una entitat sense ànim de lucre. 
En primer lloc trobem l’existència d’altres línies de 
subvenció de Dipsalut, destinades a entitats 
sense ànim de lucre a on pot optar la ONL 
beneficiària de la subvenció de l’Ajuntament. A 
més a més, aquest fet comporta que l’Ajuntament 
de Blanes no pugui complir amb les seves 
obligacions com a beneficiari, estableres en l’art. 
24 a) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona en quant a executar 
directament l’activitat objecte de la subvenció. Així 
mateix, aquesta circumstància també comportaria 
incomplir amb l’art. 11.1 de la Llei 38/2003 
General de subvencions i l’art. 13.1 de les Bases 
d’aquesta subvenció pel fet que el beneficiari no 
realitzaria l’activitat, ni l’entitat a la qual es 
subvenciona per part de l’ajuntament es troba 
entre els possibles beneficiaris d’aquesta 
convocatòria. 
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