
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions 
DA/mm 

Núm. Expedient 2019 / 630  

X020201 

 
 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions per finançar les 
despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades  i actes en 
l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/06, que va tenir lloc 

l’11 de juny de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
“Quadre de característiques de la subvenció: 

Nom bases: Bases específiques reguladores per a la 
realització de congressos, simposis, jornades 
i actes en l’àmbit de la salutt i social de la 
demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 38, del 22/02/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria subvencions per finançar 
despeses per a la realització de congressos, 
simposis, jornades i actes en l’àmbit salut i 
social a la demarcació de Girona, publicada 
al BOP de Girona, núm.38, de 22 de febrer 
de 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 25.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 1/3110/45391 A organismes públics 
dependents de les CCAA 
 
1/3110/48908 Altres ajuts a ONL 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de setembre de 2018 al 31 d’agost 
de 2019  

Data obertura període sol·licituds Del 23 de febrer de 2019 fins al 21 de març 
de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

El 21 de març de 2019 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Antecedents 
 
El 8 de maig de 2019 la gerent de Dipsalut, emet un informe sobre les sol·licituds 
presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta que:  
 
“Que s’han presentat 16 sol·licituds. Del total de les sol·licituds, 15 compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria d’acord amb l’Annex I, i 1 queda exclosa pels 
motius que s’hi indiquen en l’Annex II d’aquest informe.  
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 15 entitats incloses en l’esmentat Annex I declaren 
que estan al corrent de les seves 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. 
 
L’objecte indicat en les sol·licituds que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca 
en les bases com a objecte subvencionable i s’han valorat d’acord amb els criteris i la 
puntuació màxima especificada en els punts 7 de la convocatòria.  
 
Per tal de determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els criteris de valoració del 
punt 7 de la convocatòria, tal i com s’especifica en la Taula 1. Una vegada 
aconseguida la puntuació i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable 
corregida, es concreta l’import final de la subvenció d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria, tal i com es detalla en l’Annex I. 
 
Que una vegada acordats els imports finals, s’han de redistribuir els imports de les 
aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la convocatòria, d’acord 
amb el punt segon de la convocatòria. Per tant, la distribució de crèdit previst queda de 
la següent manera:  
 
 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 
Crèdits a 
disposar 

Diferència 

A organismes públics 
dependents de les 
CCAA 

1/3110/45391 15.000,00 € 1.600,15 € - 13.399,85 € 

Altres ajuts a ONL 1/3110/48908 10.000,00 € 23.399,85 € +13.399,85 € 

 
TOTAL 

 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

 
 
Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud que ha estat exclosa, amb indicació del motiu  la 
desestimació.” 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

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 específiques reguladores d’aquesta subvenció la 
Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de maig de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe de la gerent esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
El dia 28 de maig de 2019, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que de conformitat amb el punt desè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 
 
D’acord amb el punt sizè de la convocatòria d’aquesta subvenció, la proposta de 
resolució serà sotmesa a consideració del Consell Rector de Dipsalut que serà l’òrgan 
competent per la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions.  
 
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 confereix a l’esmentat òrgan, i amb l’article 34 dels 
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern 
unipersonals i els òrgans col·legiats continuen amb les seves funcions per a 
l’administració ordinària de l’organisme fins a la renovació dels seus membres, 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 la realització de congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, les subvencions pels 
conceptes i imports que s’hi detallen. 



 
 
 
 
 

 

 
 
Segon. Desestimar la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de vint-i-quatre mil cinc-cents noranta-nou 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (24.599,85 €) a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de Dipsalut de 2019, que es detallen a continuació: 
 
 
 

 Aplicació 

pressupostària 
Crèdits a disposar 

A organismes públics dependents 
de les CCAA 

1/3110/45391  1.200,00 € 

Altres ajuts a ONL 
1/3110/48908  23.399,85 € 

Total          24.599,85 € 

 
 
 
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 14 de les reguladores de la subvenció. 
 

La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 17 d’octubre de 2019. 
 
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 

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


 
 
 
 
 

 

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 

NIF Entitat Nom projecte 
Base 

subvencionable 
corregida 

Puntua
ció 

Atorgat 
final 

% 
atorgat 
s/ Base 
subv. 

Conceptes no 
subvencionables 

2019_1039_
X020202 

G55195929 
Hospital d'Olot i 
Comarcal de la 

Garrotxa 

I Jornada de Salut Mediambiental 
Pediàtrica 

3.870,95 € 23 2.500,00 € 64,58% 
 Esmorzars: 340,00 € i 
dinars càtering:1200,00 € 

2019_1040_
X020202 

G17588047 
Fundació Privada 

Drissa 
Setamana commemorativa del Dia 

Mundial de la salut 

 
 
    29.456,64 € 
 
 

22 1.500,00 € 5,09%   

2019_1083_
X020202 

G17569443 
Fundació Roses 
Contra El Càncer 
Fundació Privada 

III Jornada de salut al carrer 899,85 € 19 899,85 € 100,00%   

2019_1086_
X020202 

G17752288 
Fundació tutelar de les 
comarques gironines 

Projecte sobre difusió drets humans i 
eines de suport per persones amb 

discapacitat 
7.839,37 € 23 2.500,00 € 31,89%   

2019_1087_
X020202 

G17582123 
Fundació Vilagran 

Maristany 
Jornada envelliment de les persones 

amb discapacitat intel·lectual 

 

7.000,00 € 

 

18 1.000,00 € 14,29%   

2019_1109_
X020202 

Q6750002E Universitat de Girona Jornada Girobòtica 3.295,60 € 19 1.200,00 € 36,41% 

Samarretes: 2.165,20 €, 
medalles: 1.272,20 €, 

esmorzar alumnes:550,00 
€  



 
 
 
 
 

 

2019_1150_
X020202 

G17042136 
Confraria de 

Pescadors de l'Escala 
V Jornades de l'Aula a la Taula 2.600,00 € 19 1.500,00 € 57,69%   

2019_1151_
X020202 

G17046285 
Associació Gironina de 

Sords 
Festival tots tenim talent 5.704,21 € 20 1.500,00 € 26,30% 

 Dietes viatges:306,35€ 
dietes catering 

gala:60,00€, premis: 
750,00 € 

2019_1153_
X020202 

G17695651 
Fundació Privada 
Campus Arnau 

d'Escala 

Jornada sobre la prevenció dels 
maltractaments a les persones grans 

2.600,00 € 19 1.500,00 € 57,69%   

2019_1155_
X020202 

G17808098 
Fundació Privada 
Oncolliga Girona 

Jornada dia Mundial sense tabac 1.800,00 € 22 1.500,00 € 83,33%   

2019_1156_
X020202 

G55306096 
Associació 

Multicapacitat 
2 a Edició de la Jornada Posa't al 

meu lloc 
17.831,23 € 20 1.500,00 € 8,41% 

Entrepans pels voluntaris: 
87,60 € 

2019_1157_
X020202 

G64869290 
Fundació Privada 
Pasqual Maragall 

Conferència sobre Alzheimer 7.500,00 € 23 2.500,00 € 33,33%   

2019_1159_
X020202 

G17432592 
Fundació Institut 

Investigació Biomèdica 
de Girona 

La 1a Jornada de Recerca 
Biomèdica a Girona 

2.680,00 € 22 1.500,00 € 55,97% Càtering: 1600,00 € 

2019_1163_
X020202 

G59106823 
Federació Catalana de 

Voluntariat Social 
VI Jornada de Voluntariat i Salut 2.500,00 € 18 1.000,00 € 40,00%   

2019_1164_
X020202 

G17543083 
Fundació Fira de 

Girona 
Expo Jove 2019. Saló de formació, 

ocupació i Emprenedoria 
8.000,00 € 23 2.500,00 € 31,25%   



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Annex II - Desestimades 
    

 

 
 
 
 

    

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte Import sol·licitat Motius desestimació 

2019_1187_X020202 
Associació del sord de Ripoll i 

comarca 
G17072075 

Jornades d'accessibilitat al 
Ripollès 

1.500,00 € 
Desistiment i per incompliment del punt 

1 de la convocatòria (l'activitat no es 
realitza dins el període subvencionable 
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