
19_2018_185_X0101

Edicte de la resolució de 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 (COOP). LE 2018/15. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/05, que va tenir lloc 
el 12 de juny de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària número 2017/11, que va tenir lloc el 
dia 8 d’agost de 2017 va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions 
a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament i es van publicar al BOPG, núm. 53, de 16 de març 
de 2017.

La Presidència de Dipsalut, el 12 de febrer de 2018, aprova la convocatòria de 
subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes 
de cooperació internacional per a l’any  2018 i el 16 de febrer de 2018 es publica al 
BOPG núm. 31.

L’àrea gestora de la subvenció, el dia 10 de maig de 2018, emet un informe de 
valoració de les sol·licituds presentades on especifica, entre altres, que s’han 
presentat 25 sol·licituds.

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades i de l’Annex I amb 
les quantitats concedides a les 15 entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona que han presentat sol·licitud de subvenció en temps i forma, l’objecte de les 
quals s’ajusta al que es marca en les bases reguladores com a objecte 
subvencionable. En el mateix informe de valoració consten les 10 sol·licituds 
desestimades, amb indicació del motiu.

L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix que el beneficiari 
ha d’acreditar, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió d’una 
subvenció, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

L’article 18.3 f) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
estableix que l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social queda substituïda per la presentació d’una declaració responsable quan les 
subvencions són destinades a finançar projectes o programes d’acció social i 
cooperació internacional que es concedeixen a entitats sense finalitats lucratives.

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 desè de les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat 
i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment, les sol·licituds.

Per tot l’exposat, i 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 Rector 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 de cooperació internacional al 
desenvolupament per a entitats sense afany de lucre de la demarcació de Girona, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen, tenint en compte les 
puntuacions indicades en la Taula 1.

Segon. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.

Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent disset mil quatre-cents trenta-un 
euros amb noranta-dos cèntims (117.431,92 €) amb càrrec a l’aplicació 4/3110/48904 
Programa de suport a la cooperació internacional per a  ONL 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.

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.

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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Taula 1 Puntuacions d’acord amb els criteris de valoració del punt 7 de les bases reguladores

Entitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PUNTUACIÓ 

TOTAL

Grup Editor de la Revista del 
Discapacitat 10 0 5 6 6 10 10 3 4 5 5 3 5 72

Associació de Cooperació per al 
Desenvolupament de Bantandicori 10 10 4 6 8 6 7 5 1 5 0 5 5 72

Associació pel desenvolupament del 
riu Senegal 10 10 5 8 8 7 8 4 1 3 3 4 5 76

Associació Promotora de Comerç 
Just pel Desenvolupament del 

Discapacitat
10 0 6 6 10 8 9 5 5 5 5 2 5 76

Associació Catalana Amics del Poble 
Saharaui 10 10 4 4 8 8 7 5 2 5 0 2 5 70

Agermanament Perú 10 0 7 8 8 9 9 4 2 4 0 5 4 70

Associació Soarpal 10 0 8 7 8 10 8 5 2 5 0 5 5 73
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Associació Socioeducativa Nousol 10 0 8 9 9 9 9 5 5 2 0 5 0 71

Fundacion Vicente Ferrer 0 5 9 10 8 8 10 5 5 5 0 5 0 70

Salut Empordà Cooperació 10 0 9 9 9 9 9 4 5 0 3 3 0 70

Associació Casal dels Infants per a 
Acció Social als Barris 0 5 9 9 9 10 9 4 5 5 0 5 0 70

Fundació Privada Utopia 10 0 8 9 8 8 7 5 5 5 0 5 0 70

Fundació Privada Drissa 10 0 3 3 6 8 10 5 5 5 5 5 5 70

Associació Catalana d'Enginyeria 
Sense Fronteres 0 0 10 10 10 10 10 5 5 5 0 5 0 70

ONG Dagua 10 0 10 10 6 9 10 5 3 3 0 5 2 73

Fundación Nzuri Daima 10 0 2 2 5 3 5 1 4 0 0 5 0 37

Associació Cultural per a la 
Cooperació al Desenvolupament 

Azahara
10 5 0 2 6 0 6 2 5 0 0 0 5 41
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Associació de Discapacitats de les 
Comarques Gironines 10 0 0 0 3 0 5 2 0 5 0 0 0 25

Fundació Privada Educació Solidaria 
- Escola Pia 0 10 3 3 7 2 7 5 3 5 0 0 2 47

Solidardad Educación y Desarrollo 0 0 8 5 5 8 8 1 0 3 5 0 0 43

Fundació Privada Plataforma 
Educativa 10 0 7 7 6 5 8 1 3 3 0 5 0 55

Educadors Catalans amb Amèrica 
Llatina 10 0 2 2 5 7 8 5 1 5 0 2 0 47

Associació Gestora de Recursos pel 
Desenvolupament del Discapacitat 

de Sarrià de Ter
10 0 2 0 5 5 8  0 4 4 5 0 1 44
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Annex I

Nº Exp. 
Gral. 
Absis

Entitat NIF Projecte
Base 
subvencionable 
corregida

Puntua
ció

Atorgat 
final

% 
atorgat/ba
se subven-
cionable

Conceptes no 
subvencionables

5_2018_914_
X0203E02

Grup Editor de la 
Revista del 
Discapacitat

G17580945 Programa Integral 37.225,00 € 72 10.000,00 € 26,86%

5_2018_968_
X0203E02

Associació de 
Cooperació per al 
Desenvolupament 
de Bantandicori

G17890724

Contribuir a garantir la 
seguametat alimentària de la C 
R de Kandia amb la construcció 
de pous d'aigua potable, 
l'agricultura sostenible i 
l'apoderament de la dona

16.130,00 € 72 7.280,00 € 45,13%

5_2018_1129 
_X0203E02

Associació 
peldesenvolupament 
del riu Senegal

G55005953

Garantir el det a l'educació amb 
la millora de l'acondicionament 
de l'estructura de l'escola 
infantil de Thillé Boubcar

14.600,00 € 76 10.000,00 € 68,49%

5_2018_1138 
_X0203E

Associació 
Promotora de 
Comerç Just pel 
Desenvolupament 
del Discapacitat

G55031694 El superchurro 24.180,00 € 76 10.000,00 € 41,36%

5_2018_1144 
_X0203E02

Associació Catalana 
Amics del Poble 
Saharaui

G17985201 Vacances en Pau 2018 7.200,00 € 70 4.000,00 € 55,56% festa comiat 500 €
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5_2018_1240 
_X0203E02 Agermanament Perú G17646548

Participació de la dona i la 
comunitat en la gestió de la 
xarxa de menjadors infantils: 
fomentant l'apoderament i el 
compromís social.

20.600,00 € 70 10.000,00 € 48,54%

5_2018_1241 
_X0203E02 Associació Soarpal G17417361

Apoderament integral de la 
dona i restitució d'una vida 
digna a Palacagüina

7.280,00 € 73 5.824,00 € 80,00%

5_2018_1269 
_X0203E02

Associació 
Socioeducativa 
Nousol

G17989781

Projecte cooperatiu en salut 
sexual i reproductiva de dones 
adolescents del Canton Morona 
Santiago (Equador)

17.689,93 € 71 9.394,08 € 53,10%

material oficina 104,25€, 
riscos laborals 260,15 €, 
despeses gestoria 557,81 
€ i transferències 183,75 €

5_2018_1285 
_X0203E02

Fundación Vicente 
Ferrer G09326745

Accés al dret a un habitatge 
digne amb sanejament bàsic 
per a 40 famílies en situació de 
vulnerabilitat de Bommanahal

88.379,64 € 70 10.000,00 € 11,31%
terrenys 8100 €  i 
despeses indirectes 3000 
€

5_2018_1288 
_X0203E02

Salut Empordà 
Cooperació G55051387

Projecte en formació sanitària i 
construcció d'una àrea de 
residus a l'hospital de Nzara del 
Sudan

4.895,00 € 70 4.405,50 € 90,00% bitllets 1340 €

5_2018_1400 
_X0203E02

Associació Casal 
dels Infants per a 
Acció Social als 
Barris

G08828998
Promoció dels drets a 
l'educació de les dones en els 
barris priurbans de Tànger

11.649,00 € 70 6.000,00 € 51,51% dietes 363,90 €

5_2018_1412 
_X0203E02

Fundació Privada 
Utopia G17933730 EFCI Dones Emprenedores 

Nahuala 23.502,00 € 70 9.826,34 € 41,81% despeses administració  i 
gestió 2350,20 €
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5_2018_1420 
_X0203E02

Fundació Privada 
Drissa G17588047 Creació d'un recurs d'inserció 

laboral en Bluefields (2a fase) 10.435,00 € 70 6.261,00 € 60,00% serveis assessorament 
7000 €

5_2018_1434 
_X0203E02

Associació Catalana 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres

G60910528

Enfortiment de la Universidad 
Estatal Amazónica en la 
implementació de tecnologies 
apropades pel tractament i 
aprofitament productiu i de 
desenvolupament poductiu i de 
desenvolupament social amb 
residus orgànics a Pastaza

113.801,00 € 70 6.841,00 € 6,01%

indirectes totals en el 
pressupost total 9964 € i 
despeses financeres 589 
€

5_2018_1445 
_X0203E02 ONG Dagua G17941261

Dret a l'alimentació, educació i 
salut per 40 nens i nenes 
menors de 14 anys d'escassos 
recursos i en situació d'orfandat 
o fills de mares cap de llar de 
Buenaventura i pogames 
educacitus de prevenció i 
empoderaments d'infants pares 
i mares.

28.735,48 € 73 7.600,00 € 26,45%
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Annex II
Núm. Expedient Entitat NIF Projecte Motius desestimació

5_2018_1306_X0203E02
Associació 

Sociocultural de 
Dones Africanes

G17914284
Millora de les condicions de 

vida de la població de 
Doubirou (Senegal)

L'esmena al requeriment de Dipsalut de 
17/04/2018 ha entrat fora del termini de 10 dies 

hàbils.

5_2018_1476_X0203E02 Fundación Nzuri 
Daima G55146195 Pink Revolution

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1432_X0203E02
Associació Cultural 

per a la Cooperació al 
Desenvolupament 

Azahara

G55316921
Formació per a la millora de la 
gestió de les oliveres a la rgió 

Chefchaouen (Marroc)

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1426_X0203E02 Associació de 
Discapacitats de les 

Comarques Gironines

G17635665 Suport Joves del Camp de 
Refugiats de Mihatovici

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1284_X0203E02 Fundació Privada 
Educació Solidaria - 

Escola Pia
G61754362 Teixint Xarxes Educatives al 

Senegal i Catalunya

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al   desenvolupament.

5_2018_1324_X0203E02 Solidardad Educación 
y Desarrollo

G80547565

Potenciant el dret a una 
educació de qualitat per a 
menors de la comunitat de 

Mazonga (Tanzania)

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1337_X0203E02 Fundació Privada 
Plataforma Educativa

G17425224 Prevenció de la malnutrició 
infantil a Guatemala

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1123_X0203E02 Educadors Catalans G17809013 "Dóna vida als anys" No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
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amb Amèrica Llatina una vegada aplicats els criteris de valoració del 
punt setè de les bases específiques de 

cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1232_X0203E02

Associació Gestora 
de Recursos pel 

Desenvolupament del 
Discapacitat de Sarrià 

de Ter

G55074116 Projecte d'ampliació del taller 
d'ortopèdia

No ha obtingut la puntuació mínima (70 punts) 
una vegada aplicats els criteris de valoració del 

punt setè de les bases específiques de 
cooperació al  desenvolupament.

5_2018_1455_X0203E02

Associació Coumba 
Kande pel 

Desenvolupament 
Rural

G55082812 Associació Coumba Kande pel 
Desenvolupament Rural

Una vegada finalitzat el termini previst en el 
requeriment d’esmena de sol·licitud, no s’ha 

presentat la documentació sol·licitada.
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