Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions.
DA/mm
Núm. Expedient 2018 / 2366
X020301

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i
organitzacions no lucratives per al suport econòmic a les inversions en
equipaments dels centres d'acció social per a l’any 2019 (ASIA, ASIO). Girona.
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut).

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/04, que va tenir lloc
el 9 d’abril de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“El 28 de març de 2019, el cap 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 en el quadre anterior on s’esmenta que:
“El 8 de febrer de 2019 va quedar obert el termini de presentació de sol·licituds, que es
va tancar el dia 26 de febrer. En la convocatòria es preveia que la subvenció màxima
seria de 8.000,00 €, amb uns percentatges màxims sobre la base subvencionable en
funció de la població del municipi pels ajuntaments i del pressupost anual de l’entitat
per a les ONL. No s’hi fa cap valoració subjectiva.
S’han presentat 26 sol·licituds per a la línia d’ajuntaments, i 22 per a la
d’organitzacions no lucratives. L’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i
organitzacions no lucratives que consten els annexos I i II s’ajusta al que es marca en
les bases com a subvencionable. Se n’han exclòs una de cada línia, que es fan
constar en l’Annex III, perquè es tracta de sol·licituds per a conceptes no
subvencionables o exclosos expressament en les bases.
El nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la subvenció
màxima que correspondria en aplicació dels percentatges previstos en la convocatòria,
motiu pel qual ha calgut fer prorrateig per ajustar el total concedit en cada cas al crèdit
disponible.
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. “
L’Ajuntament d’Anglès i l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà han presentat una
sol·licitud genérica en la qual exposen que desisteixen de la sol·licitud presentada en
aquesta convocatòria de subvenció.
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 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la
convocatoria de la subvenció la proposta de resolució formulada pel centre gestor de
la subvenció serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà
l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, i ateses 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 i en l’Annex II que han
optat a la convocatòria de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social per
a l’any 2019 (ASIA, ASIO), les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi
indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent mil euros ( 100.000,00 €), amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany següents:

Aplicació pressupostària
Programa inversió en
centres socials per aj.

4/3110/76200

Crèdits

50.000,00 €

Inversions en equipaments de
caràcter social per a ONL

4/3110/78001

50.000,00 €

Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, a la seva justificació mitjançant el formulari compte justificatiu específic,
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació del punt 12 de les bases reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, l’1 d’octubre de 2019.
Sisè. 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.

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.

Annex I

Núm.
Expedient

Ajuntament

NIF

898

Aiguaviva

P1700200G

956

Amer

P1700700F

921

Besalú

P1702200E

922

Blanes

P1702600F

919

Castelló
d'Empúries

P1705200B

968

Celrà

P1705400H

Projecte / Programa /
Activitat

Sistema tecnològic per
serveis socials (ordinador i
pantalla)
Arranjament de l'espai als
baixos de l'ajuntament per a
la nova ubicació dels serveis
socials
Adequació del local comú per
temes socials a la planta
baixa i sala petita planta 1
Mobiliari i adquisició i
instal·lació climatització i
sistemes tecnològics als
centre de Serveis Socials
Bàsics
Ampliació despatxos ,
adquisició de mobiliari i
ampliació de la xarxa de
comunicacions per Serveis
Socials bàsics
Millora l'aïllament tèrmic i de
l'eficiència energètica de les
instal·lacions del Servei
d'Atenció Diürna per infants

Base
Subvencionable Corregida

Atorgat
final

%
atorgat/base
subvencionable

1.102,14 €

449,57 €

40,79%

16.270,00 €

3.263,22 €

20,06%

5.041,10 €

1.850,65 €

36,71%

13.350,00 €

3.263,22 €

24,44%

11.171,31 €

3.263,22 €

29,21%

7.153,40 €

2.334,31 €

32,63%

Conceptes no
subvencionables

892

Cervià de Ter

P1705500E

Il·luminació despatx Àrea
Serveis Socials

1.098,75 €

448,20 €

40,79%

1005

Crespià

P1706300I

Millora espai prestació serveis
d'atenció social

3.250,00 €

1.325,68 €

40,79%

983

Espolla

P1707000D

Millora de l’accessibilitat del
centre d’acció social a Espolla

3.251,45 €

1.326,28 €

40,79%

976

Esponellà

P1707100B

Actuacions diverses al centre
social de Cal Baró

3.647,29 €

1.487,74 €

40,79%

974

Llagostera

P1709600I

Modificació de l'espai destinat
als Serveis Socials

2.086,15 €

680,76 €

32,63%

1013

Mont-ras

P1711700C

4.500,00 €

1.652,01 €

36,71%

896

Palafrugell

P1712400I

3.395,54 €

969,54 €

28,55%

803

Peralada

P1714000E

Inversions en equipament del
centre de dia de Peralada

17.590,13 €

3.263,22 €

18,55%

887

Porqueres

P1714600B

Ampliació centre de dia
(lavabos)

122.615,98 €

3.263,22 €

2,66%

P1716000C

Adquisició i instal·lació de
mobiliari i sistemes
tecnològics per a l'aula
d'integració social de Riumors

3.150,00 €

1.284,89 €

40,79%

1011

Riumors

Climatització 2n pis
Ajuntament, sala serveis
socials
Modernització mobiliari,
climatització i millora
accessibilitat dels locals de
l'Àrea de Benestar Social i
Ciutadania

sistema de vigilància al centre
social de Cal Baró: 1.102,71 €

Confecció i subministrament
cortines: 2.347,40 €

920

Sant Martí Vell

P1718200G

Adquisició d'un armari de
prestatges i una TV pel Servei
d'atenció a les persones
grans en l'àmbit
rural

901

Santa Pau

P1719600G

Adquisició mobiliari per a una
millor atenció

992

Saus-Camallera i
Llampàies

P1719900A

Treballs d'adequació per un
nou lavabo

10.000,00 €

3.263,22 €

32,63%

894

Serra de Daró

P1720300A

Taules, cadires i butaques pel
centre de dia

11.026,73 €

3.263,22 €

29,59%

779

Ullastret

P1721800I

9.680,24 €

3.263,22 €

33,71%

903

Vilablareix

P1722900F

12.260,67 €

3.263,22 €

26,62%

1002

Viladrau

P1723400F

7.990,64 €

3.259,40 €

40,79%

918

Vilafant

P1723500C

3.608,05 €

1.177,39 €

32,63%

1012

Vilamacolum

P1724000C

3.300,00 €

1.346,08 €

40,79%

TOTAL ......

50.000,00 €

Reconversió de la llar
d'infants en un centre de dia
per a gent gran: mobiliari
Adequació de Can Ribòtic
(centre de dia, residència de
dia i altres Serveis Socials)
Adquisició rentadora i
assecadora industrial per
centre de dia de la gent gran
Millores en l'àrea de Serveis
Socials de l'Ajuntament de
Vilafant
Mobiliari per a l'aula del servei
d'atenció social i suport
educatiu

1.196,00 €

487,85 €

40,79%

1.500,00 €

550,67 €

36,71%

Annex II

Projecte / Programa /
Activitat

Base
Subvencionable
Corregida

Núm.
Expedient

Entitat

CIF

804

Associació
Família i Salut
Mental de Girona
i Comarques

G17557661

Compra furgoneta de 9
places

805

Fundació Privada
Llars Amistat
Cheshire FP

G08593188

Instal·lació porta corredora
que protegeix l'entrada

841

Fundació Vilagran
Maristany

G17582123

Despeses diverses
d'inversió Residència
Robert Pallí

29.031,57 €

858

Fundació Tutelar
de l'Empordà

G17715293

Adquisició vehicle nou

10.174,35 €

863

AECC Catalunya
Contra el Càncer

G28197564

Inversions en equipaments
dels centres d'acció social

22.104,62 €

20.500,00 €

5.271,01 €

Atorgat final

%
atorgat/base
subvencionable

2.882,78 €

14,06%

1.139,64 €

21,62%

2.882,78 €

9,93%

2.199,78 €

21,62%

2.882,78 €

13,04%

Conceptes no
subvencionables

Control d'accessos:
13.194,75

879

Fundació Privada
Aspronis

G17338492

Compra furgoneta
adaptada

28.372,00 €

889

Fundació Privada
les Vetes

G17293150

Adquisició de mobiliari per
a la residència les Vetes

11.511,85 €

902

Centro Asistencial
Canaan

G61242228

Equipament i instal·lacions
del centre residencial
Baldiri i del Centre Indústria

13.353,69 €

913

Associació
Minusvàlids Físics
Associats
(MIFAS)

G17053208

Adquisició de vehicle
adaptat

46.808,00 €

914

Fundació Privada
MIFAS

G17378704

Obres per actualitzar les
instal·lacions de la
Residència MIFAS.

27.355,00 €

915

Fundació Privada
Drissa

G17588047

Adquisició vehicle

21.085,89 €

916

Integra
Associació de
Discapacitats
intel·lectuals

G17035445

Tancaments per millora
aïllament Escola EE Joan
XXIII

12.000,00 €

2.882,78 €

10,16%

2.488,96 €

21,62%

2.882,77 €

21,59%

2.882,77 €

6,16%

2.882,77 €

10,54%

2.882,77 €

13,67%

2.594,50 €

21,62%

Guixetes del personal:
3.973,00 €

917

Caritas
Diocesana de
Girona

R1700016G

Adquisició de sistemes
tecnològics per la millora
de l'espai de formació a les
persones beneficiàries

927

Associació
Teatral i Social el
Trampolí

G17654989

Reformes en el servei de
teràpia ocupacional

931

Fundació Privada
MAP

932

Fundació Acollida
i Esperança

934

Fundació Privada
Escola Sant
Vicenç de Paül

4.700,00 €

24.000,00 €

G17414905

Mobiliari, adquisició i
instal·lació de sistemes
tecnològics pel Club Social
de la Fundació

9.110,00 €

G60439189

Compra de mobiliari per al
Centre d'acollida Convent
dels Franciscans, e la
Bisbal d'Empordà

6.634,34 €

G17088568

Inversió en equipament
informàtic del Centre Obert
KSAMEU

15.080,00 €

1.016,18 €

21,62%

2.882,77 €

12,01%

1.969,66 €

21,62%

1.434,40 €

21,62%

2.882,77 €

19,12%

Personal: 52.785,89 €;
Lloguer d'espai: 9.600,00€;
Llum, aigua i gas:
3.600,00€; Assegurances:
1.000,00€

Personal amb seguretat
social: 188.304,65€;
assegurança: 2.678,00€;
material per activitats:
7.500,00€; treballs externs:
12.000,00€;Desplaçaments
: 6.000,00€; Publicitat:
6.000,00€;
Subministraments:
10.000,00€; Lloguers:
1,80€

966

Fundació Privada
Disminuïts
Psíquics Pla de
l'Estany

1000

Fundació Privada
Resilis

G17925215

Actualització del mobiliari i
equipament per al nou
CRAE Les Llúdrigues, de
Salt

1004

Fundació Autisme
Mas Casadevall

G58434994

Remodelació i adequació
Sala Polivalent

31.525,00 €

Q2866001G

Instal·lació i millora dels
sistemes de climatització
dels espais atenció gent
gran, formació, voluntariat i
recepció de la seu de
Girona

16.170,76 €

1010

Cruz Roja
Española

G17662495

Equipament de la zona
d'office i la zona de
descans de la Fundació
Estany

6.714,07 €

5.143,00 €

TOTAL ....

1.451,64 €

21,62%

1.111,96 €

21,62%

2.882,77 €

9,14%

2.882,77 €

17,83%

50.000,00 €

Gestió i administració del
projecte: 1.500,00 €

Annex III

Núm.
Expedient
2019/

NIF

881

P1701800C

929

G17148693

Entitat

Ajuntament
Bàscara

Projecte

de

Fundació
Servei
Gironí de Pedagogia
Social

Import
sol·licitat

Motius de desestimació

Adquisició de 150 cadires per a llar del
pensionista

8.000,00 €

No és mobiliari per a un centre d'acció
social

Adquisició de mobiliari per als serveis
tècnics de la seu

2.269,03 €

El mobiliari per a les oficines tècniques
està exclòs explícitament. Convocatòria
punt 1.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que disposa el punt 6 de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives
per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’accio social ( ASIA, ASIO) per a l’any 2019, publicada al BOP de Girona
núm. 27, de 7 de febrer de 2019 es publica aquesta resolució.

