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Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçades a 
ajuntaments per les despeses ordinàries dels equipaments on es dugui a terme 
formació per a persones adultes (ADU). Girona. Organisme Autònom de Salut 
Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/05, que va tenir lloc 

el 14 de maig de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
 
“El 25 d’abril 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 al quadre anterior on esmenta que:  
  
“S’han presentat 15 sol·licituds, les quals compleixen els requisits de la convocatòria i 
els ajuntaments sol·licitants han fet la declaració responsable del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
“Que en l’Annex I es fan constar tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que 
han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma. Els 15 ajuntaments que hi 
consten fan tots ells la declaració responsable que compleixen les 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. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I 
s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de 
determinar l’import de la subvenció 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 10.000,00 €, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 
sol·licitat en cada cas. 
 
Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas segons el pressupost, 
la sol·licitud, el percentatge màxim en funció de la població del municipi i l’import 
màxim absolut. Per tant, ha calgut fer un prorrateig per ajustar el total de subvencions 
que es proposa atorgar als 50.000,00 € de crèdit disponible per a aquesta 
convocatòria. 
 
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 50.000,00 € i per tant s’exhaureix 
la dotació de la convocatòria en aquest procediment. 
 



 
 
 
 
 

 

Que el termini marcat en la convocatòria per a la justificació de la subvenció finalitza el 
4 de juny de 2019. ” 
 
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 9 de les Bases reguladores d’aquesta 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 que han optat a la 
convocatòria de subvencions a ajuntaments per les despeses ordinàries dels 
equipaments on es dugui a terme formació per a persones adultes (ADU), les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa per un total de cinquanta mil euros (50.000,00€), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/46202 Programa Manteniment centres 
formació adults per a aj. del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. 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. 

 
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 bases reguladores de la subvenció. 



 
 
 
 
 

 

 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 

màxim, el 4 de juny de 2019.    

 
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 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 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 

Import 
atorgat 

 (1) 

% 
atorgat/base 

subvencionable 

Conceptes/ 
imports no 

subvencionables 

2019/1347 Alp P1700600H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
4.561,57 1.616,14 € 35,43%  

2019/1446 Anglès P1700800D 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
3.000,00 944,79 € 31,49%  

2019/1348 Arbúcies P1700900B 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
21.019,69 3.936,62 € 18,73%  

2019/1349 Besalú P1702200E 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
13.500,00 3.936,62 € 29,16%  

2019/1451 Bisbal, la P1702500H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
17.674,55 3.936,61 € 22,27%  

2019/1448 Blanes P1702600F 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
57.950,00 3.936,61 € 6,79% Manteniment: 1.700,00 € 

2019/1452 Colera P1705900G 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
5.392,74 2.122,91 € 39,37%  



 
 
 
 
 

 

2019/1353 La Jonquera P1709300F 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
37.119,02 3.936,62 € 10,61%  

2019/1445 Riells i Viabrea P1715500C 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
7.900,00 2.798,93 € 35,43% Manteniment: 1.200,00€ 

2019/1449 Ripoll P1715600A 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
14.195,00 3.911,62 € 27,56%  

2019/1447 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
14.685,65 3.936,61 € 26,81%  

2019/1366 
Sant Joan de les 
Abadesses 

P1717700G 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
13.650,00 3.936,62 € 28,84%  

2019/1351 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
38.440,93 3.936,62 € 10,24%  

2019/1345 Sarrià de Ter P1719800C 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
46.610,62 3.936,62 € 8,45%  

2019/1346 Tossa de Mar P1721500E 
Despeses de manteniment 
ordinari Centre de Formació 

de persones adultes 
10.085,00 3.176,06 € 31,49%  

(1) Per obtenir l’import de la subvenció ha calgut fer un prorrateig per adaptar el total concedit al crèdit disponible 

 



 
 
 
 
 

 

 

I, perquè així consti i als efectes corresponents signo el present certificat, amb la salvetat prevista a l’article 206 del ROF i a resultes de 
l’aprovació de l’acta. 
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