
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions 

DA/mm 

Núm. Expedient 2019 / 744  

X020201 

 
 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions de cooperació 
internacional al desenvolupament, per a l’any 2019, Girona. Organisme Autònom 
de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària i urgent número 2019/07, que 

va tenir lloc l’1 de juliol de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
 
 
“Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Nom bases: Bases específiques reguladores de 
subvencions per al foment del respecte als 
drets humans i l'atenció a l'extrema pobresa. 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Bop de Girona núm.56, de 20 e març de 
2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions de cooperació 
internacional al desenvolupament, per a l’any 
2019. Publicada al BOP de Girona núm.81, 
de 26 d’abril de 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 180.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 1/3110/48913 Programa de suport a la 
cooperació internacional per a ONL 

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

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

09/05/2019 

 
Antecedents 
 
El dia 11 de juny de 2019 la cap de la secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i 
Relacions Institucionals emet un informe sobre les sol·licituds presentades a la 
convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 

“Que s’han presentat un total de 23 sol·licituds dins del període establert en el punt 4 
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys sis, que no han 
obtingut la puntuació mínima o no estan dins de la despesa subvencionable prevista 
en les bases específiques reguladores de la subvenció.” 
 



 
 
 
 
 

 

“Que l’objecte indicat a les sol·licituds, dels beneficiaris que consten a l’Annex I, 
s’ajusta al punt 4 de conceptes subvencionables de les bases específiques 
reguladores. 
 
En el punt 7 de les bases específiques reguladores esmentades, es regulen els criteris 
de valoració per calcular els imports de la subvenció. 
 
En el punt 8 de les bases específiques reguladores, el centre gestor de la instrucció 
del procediment de concessió d’aquesta subvenció és la Secció d’Acció Social. 
 
D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores de la subvenció el Consell Rector serà 
l’òrgan competent per la resolució del procediment. 
 
Per obtenir la quantitat concedida en cada cas s’ha establert el valor econòmic de 
cada punt sobre el total de punts concedits i s’ha multiplicat aquest valor pels punts 
atorgats a cada beneficiari/a. 
 
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 adjunta. 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 d’aquest informe.” 
 
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. I l’article 18.3 g) de 
l’Ordenança general de subvenció de la Diputació de Girona estableix que l’acreditació 
del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quedarà substituïda 
per la presentació de la declaració de responsabilitat quan les subvencions s’adreçin al 
finançament de projectes d’acció social, cooperació al desenvolupament que es 
concedeixin a entitats, federacions, confederacions i/o agrupacions.  
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 11 de juny de 2019 ha examinat i 
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores el president de 
Dipsalut és el president de la Comissió Qualificadora. 

D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatòria de la subvenció, la proposta de resolució 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.  
 
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 de cooperació internacional al desenvolupament, per a 
l’any 2019, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import total de cent setanta-tres mil  cinc-cents 
cinquanta-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (173.554,88 €), amb  càrrec a 
l’aplicació del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 
 
 

 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

 
Programa suport a la cooperació 
internacional per a ONL 

 
 

1/3110/48913 173.554,88 € 

 
 
 
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 reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’hauria d’efectuar, com a 
màxim l’1 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 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

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 CIF Objecte 
Base 

subvenciona
ble 

Import 
final 

% Base 
subvencionab

le 

Conceptes no 
subvencionab

les 

2019/1799 
 

EDUCADORS 
CATALANS 
AMB AMÈRICA 
LLATINA 

G17809013 
Ajudes de material escolar: Un infant, 

una motxilla 
2.000,00 € 1.500,00 € 75,00 %  

 
 

2019/1778 
 

SALUT 
EMPORDÀ 
COOPERACIÓ 

G55051387 
Suport al centre de salut de Thillé 

Boubacar en material quirúrgic, formació 
sanitària i logística 

8.314,00 € 7.040,00 € 84,68 % 

 

Bitllets d'avió: 
1.080,00 € 

 

2019/1777 
 

ASSOCIACIÓ 
SOARPAL G17417361 

Empoderamiento integral de la mujer y 
restitución del derecho a una vida digna 

32.974,00 € 14.961,86€ 45,37%  
 

 
2019/1972 

 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'ENGINYERIA 
SENSE 
FRONTERES G60910528 

Aplicación de soluciones integrales e 
innovadoras para la sostenibilidad y 

buena gestión de los sistemas 
comunitarios de agua en El Salvador 82.050,00€ 10.000,00€ 

12,19 % 

 

2019/1973 
 

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 i 
programes educatius de prevenció i 

apoderament d’infants , pares i mares 
de Buenaventura 

31.024,24 € 10.000,00 € 32,23%   

 



 
 
 
 
 

 

 
 

2019/1968 
 

SOLIDARIDAD, 
EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

G80547565 

Promoción de servicios básicos y el 
desarrollo económico, comunitario y 

cultural de la Vereda Granizal, municipio 
de Bello –Antioquia –Colombia 

81.287,47 € 10.687,04€ 13,15 % 

 
Viatge i 
estada:  

9.175,00€ 
 

 
 

2019/1967 
 

ASSOCIACIO 
CASAL DELS 
INFANTS PER 
A ACCIO 
SOCIAL ALS 
BARRIS 

G08828998 
Promoción de los derechos a la 

educación de las mujeres en los Barrios 
periurbanos de Tánger 2018 

23.251,00 € 6.000,00 € 25,81%  

 

 
2019/1966 

 

FUNDACIÓN 
VICENTE 
FERRER 

G-09326745 
Impulsant el dret a l’educació per a 267 

noies i nois del districte d’Anantapur 
(Índia) 

15.384,61 € 10.000,00 € 65,00%   
 

 
2019/1963 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
DRISSA 

G17588047 
Projecte per la Salut Mental de 

Bluefields  
36.050,00 € 15.000,00€ 41,93%   

Viatges i 
viàtics= 

6.300,00 €.  
 

 
2019/1960 

 

ASSOCIACIÓ 
SOCIOEDUCAT
IVA NOUSOL 

G17989781 
centre de dia i d’urgencia per a nens i 
joves en situació de carrer de bobo-

dioulasso, burkina faso.  
32.089,11 € 14.045,82€ 43,77%   

Motocicleta 
687€ 

 

 
2019/1954 

 
 

ASSOCIACIO 
PROMOTORA 
DE COMERÇ 
JUST PEL 
DESENVOLUP
AMENT DEL 
DISCAPACITAT 

G55031694 
Programa de Integracion laboral de 

personas discapacitadas 
12.300,00 € 12.300,00€ 100%   

Herramientas 
agrícolas 

=2.400,00€, 
máquinas de 

coser= 
2.800,00€ 

remachadora= 
800,00€ 



 
 
 
 
 

 

 

 
2019/1952 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
UTOPIA 

G17933730 EFCI Dones Nahualà 25.852,20 € 9.826,34 € 38,01%   
 

 
2019/1950 

 

FUNDACIO 
PRIVADA 
PLATAFORMA 
EDUCATIVA 

G17425224 Infància en Risc-Nutrició Infantil 18.085,52 € 7.618,20 € 42,12%   

 

 
2019/1947 

 

AGERMANAME
NT PERU 

G17646548  
Participació comunitària i apoderament 
de la dona en la gestió de la xarxa de 

menjadors infantils 
21.800,00 € 11.400,00 € 52,29%   

 

 
 

2019/1945 
 

ASSOCIACIÓ 
GESTORA DE 
RECURSOS 
PEL 
DESENVOLUP
AMENT DEL 
DISCAPACITAT 
DE SARRIA DE 
TER 

G55074116 
Gestión de la escuela de educación 

especial del Maestro Fermín, Aguacatán 
23.850,00 € 13.435,14 € 56,33%   

 

2019/1940 
 

GRUP EDITOR 

DE LA 

REVISTA DEL 

DISCAPACITAT 

G17580945 
Programa Integral de Atención especial 

para personas con discapacidad de 
Aguacatán 

30.602,00€ 13.740,48 € 44,90%   

 

 
 

2019/1938 
 

ASSOCIACIÓ 

DE 

COOPERACIÓ 

G17890724 

Contribuir a garantir la seguretat 
alimentària de la C.R. de Kandia, amb la 

construcció de pous d'aigua potable, 
l'agricultura sostenible i l'apoderament 

7.075,00 € 6.000,00 € 84,80%   

 

Construcció de 
dos pous a dos 



 
 
 
 
 

 

PER AL 

DSENVOLUPA

MENT DE 

BANTANDICOR

I 

de la dona d'aquesta comunitat. poblats 
diferents= 

12.266,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Annex II 

 
 

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2019/1779 
ASSOCIACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT 
DEL RIU SENEGAL 

G55005953 
 

Construcció de dues aules a 
l’escola de primària  

15.930,00€ 
 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores. 

2019/1801 
 

ASSOCIACIÓ 
SONINKARA 
SENEGAL  

G55323828 
Adquisició ambulància per la 

ciutat de Boulembou 
14.500,00€ 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores.  

2019/ 1969 
 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA D’AMICS 
DEL POBLE 
SAHARAUÍ-ACAPS 
GIRONA 

G17985201 
 

 

Vacances en Pau 2019 i 

dentistes de Girona pel Sàhara 

 

7.000,00 € 
 

No ha obtingut la puntuació 
mínima, prevista en el punt 7è. 

de les bases reguladores.  

2019/1965 
 

ASSOCIACIÓ 
IMMIGRANTS TAMBA 
COUNDA PULAGU  

G55246201 
 

Construcció d’un molí  
10.000,00 € 

 
No s’adequa al punt 4 de les 

bases reguladores. 

2019/1959 
 

ASSOCIACIÓ AMICS 
DE BOULEMBOU  

G17927674 
 

Casa de metges a Boulembou 
5.225,00 € 

 
No s’adequa al punt 4 de les 

bases reguladores. 

2019/1800 
ASSOCIACIÓ BALAAL 
KOLINTO  

G55319321 
 

 
Ampliació de l'escola 

Mbalacounda Thierno 

 

10.912,23 € 
 

No s’adequa al punt 4 de les 
bases reguladores. 
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