
 
 
 
 
 

 

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

Núm. Expedient 2019 / 745  

X020201 

 

 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions  als ajuntaments, als 
ens supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre 
per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa 
Benestar i comunitat per a l’any 2019-2020. 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 i reguladores de 
subvencions als ajuntaments, als ens locals 
supramunicipals i els seus ens dependents, i 
les entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i 
comunitat 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Núm.56, de 20 de març de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria als ajuntaments, als ens 
supramunicipals i els seus ens dependents i 
les entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de dispositius que responguin 
als objectius del programa Benestar i 
comunitat, per a l’any 2019-2020. Publicada 
al BOP de Girona número 83, del 30 d’abril 
de 2019 
 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 2.000.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46205/Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 
4/3110/46501/Programa Benestar i 
Comunitat per a consells comarcals 
4/3110/46700/Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 
4/3110/48903 programa de Benestar i 
comunitat per ONL 
 

Període subvencionable Del dia 1 de febrer de 2019 al dia 30 de 
setembre de 2020 

Data obertura període sol·licituds 1 de maig de 2019 



 
 
 
 
 

 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

El 14 de maig de 2019 

 
 
Antecedents 
 
 
El dia 11 de juny 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 41 sol·licituds. Posteriorment, un sol·licitant ha desistit de la 
seva petició i dues sol·licituds no es valoren perquè no compleixen els requisits del 
punt 3 de la convocatòria. En conseqüència són 38 les sol·licituds que compleixen els 
requisits de les bases i la convocatòria i que s’han de valorar. 
 
Que la Comissió Tècnica, reunida el 7 de juny de 2019, ha valorat les sol·licituds 
d’acord amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta 
en la Taula I. 
 
Que les entitats que s’inclouen en l’Annex I han formulat sol·licitud de subvenció en 
temps i forma 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. 
 
Que 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 el punt 7 de la convocatòria.  
 
Que, tal com determinen les bases i d’acord amb el punt 7 de la convocatòria, per tal 
de determinar l’import de la subvenció s’aplica un coeficient a la base subvencionable 
en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de la Comissió Tècnica, segons la 
distribució següent: 
 

Punts 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Coeficient 0,75 0,8 0,85 0,90 0,95 1 

 
Que una vegada obtinguda la puntuació i el seu coeficient corresponent i tenint en 
compte l’import sol·licitat i la base subvencionable, es concreta l’import de la 
subvenció, que es detalla a l’Annex I. 
 
Que un cop feta la primera distribució, aplicant el coeficient en funció de la puntuació, 
de l’import sol·licitat i l’import màxim comarcal, en resulta la xifra global de 
subvencions d’un milió nou-cents noranta-tres mil vuit-cents disset euros amb vint-i-
tres cèntims (1.993.817,23 €).  
 
En tres comarques (Baix Empordà, Garrotxa i Selva) l’import global sol·licitat és 
superior al destinat, en principi, a cada un d’ells en el punt 2 de la convocatòria. En 
canvi, en altres tres comarques (Alt Empordà Gironès i Pla de l’Estany) l’import global 
sol·licitat és inferior al determinat, en principi en el punt citat. En virtut del que disposa 
el punt 7 de les Bases reguladores, es fa una redistribució de l’àmbit territorial ” 
 



 
 
 
 
 

 

 
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. 
 
El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada 
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les 
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la 
convocatòria. 
 
Atès que l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria de 
subvenció ha estat aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, la redistribució definitiva 
del crèdit correspon al mateix òrgan. 
 
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Tècnica, reunida el 7 de juny de 2019, ha valorat les sol·licituds d’acord 
amb els criteris del punt 7 de la convocatòria, resultant la puntuació que consta en la 
Taula I. 
 
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 10 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: Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions del 
pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació: 
 
 
-Per a l’any 2019: 
 
 
 
 
 

Aplicació 

pressupostària 

Crèdits 

autoritzats 

inicials 

Crèdits 

redistribuïts 
Diferència 

Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 

4/3110/46205 
 

182.000,00 € 
 

104.821,01 € -77.178,99 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consells 

comarcals 
4/3110/46501 154.000,00 € 134.707,76 € -19.292,24 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 

4/3110/46700 154.000,00 € 106.382,66 €  

 

 

-47.617,34 € 

 

 

Programa Benestar i 
Comunitat per a ONL 

4/3110/48903 250.000,00 € 338.711,61 € +88.711,61 

Total 

 
 
 

740.000.00 € 
 

684.623,04 -55.376,96 € 

 
-Per a l’any 2020: 
 
 
 

Aplicació 

pressupostària 

  Crèdits 

autoritzats 

inicials 

Crèdits 

redistribuïts 
Diferència 

Programa Benestar i 
Comunitat ajuntaments 4/3110/46205 

 
309.891,89 € 

 
157.231,52 € -152.660,37 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consells 
comarcals 

4/3110/46501 262.216,22 € 202.061,63 € -60.154,59 € 



 
 
 
 
 

 

Programa Benestar i 
Comunitat per a consorcis 

4/3110/46700 262.216,22 € 159.573,97 € -102.642,25 € 

Programa Benestar i 
Comunitat per a ONL 

4/3110/48903 425.675,67 € 790.327,07 € +364.651,40 € 

Total  
 1.260.000,00 € 1.309.194,19 +49.194,19 € 

 
 Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 
 
-Per a l’any 2019: 
 

 
Aplicació 

pressupostària 
Reajust 2019 Reajust 2020 

4/3110/46205         -77.178,99 € -152.660,37 € 

4/3110/46501 -19.292,24 € -60.154,59 € 

4/3110/46700 -47.617,34 € -102.642,25 € 

4/3110/48903 +88.711,61 € +364.651,40 € 

 
 
Tercer. Redistribuir els imports comarcals, d’acord amb el punt vuitè de la 
convocatòria, de la següent manera: 
 
Per a l’any 2019: 
 

Comarca 

% 

assignat 

inicialment 

Crèdit 

disponible 

any 2019 (€) 

Imputació total 

2019(€) 

Crèdit 

disponible any 

2020 (€) 

Inputació total 

2020 

(€) 

Alt Empordà 

 19,33 % 

143.042,00 

€ 126.764,46 € 
243.558,00 € 

 

259.835,25 € 

Baix Empordà 

 16,35 % 

120.990,00 

€   111.173,29 € 
206,010,00 € 

 

218.125,02 € 

Cerdanya 

 3,05 % 22.570,00 € 21.960,00 € 
38.430,00 € 

 

39.040,00 € 

Garrotxa 

 7,97 % 58.978,00 € 60.983,97 € 

 

100.422,22 € 

 

98.455,61 € 

Gironès 

 22,51 % 166.574,00€    157.071,89 € 
283,626,00 € 

 

284.923,74 € 

Pla de l’Estany 

 

 

4,25 % 31.450,00 € 29.773,33 € 53.550,00 € 54.826,67 € 

Ripollès 

 5,90 % 

 

43.660,00 € 

 

38.228,38 € 

 

74.340,00 € 

 

79.771,62 € 

 

Selva 
 

 
 

20,64 % 
 
 

152.736,00€ 
 
 

  138.667,72 € 
 
 

260.064,00  € 

 
 

274.216,28 € 



 
 
 
 
 

 

 TOTAL     

  
740.000,00€ 

 
 

 
684.623,04 € 

 

 
1.260.000,0 € 

 
1.309.194.19 € 

 

 
 
Quart. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona. 
 
Cinquè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I els ajuts econòmics per al 
finançament del programa Benestar i Comunitat (Pm10) per haver aconseguit una 
valoració superior als 70 punts, d’acord amb el punt setè de les bases reguladores i 
tenint en compte les puntuacions de la Taula 1, per un import total d’un milió nou-cents 
noranta-tres mil vuit-cents disset euros amb vint-i-tres cèntims (1.993.817,23 €). 
 
Sisè. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, perquè no compleixen els 
requisits del punt 3 de la convocatòria: es tracta de l’Associació Educativa Vall de Terri 
(Exp. 2019/2172) i la Fundació Privada Infància i Família (Exp. 2019/2204), dues ONL 
d’àmbit local que no han coordinat el projecte amb els Ajuntaments respectius.  
 
Així mateix, en l’Annex III es fa constar un desistiment: el de Cataluña Contra el 
Càncer AECC (Exp. 2019/2186). 
 
Setè. Desestimar la sol·licitud que consta en l’annex IV perquè no assoleix la 
puntuació mínima de 70 punts establerta en el punt 7 de la convocatòria. 
 
 
Vuitè. Disposar la despesa per un import d’un milió nou-cents noranta-tres mil vuit-
cents disset euros amb vint-i-tres cèntims ( 1.993.817,23 €) amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries de Dipsalut, d’acord amb la distribució que es detalla a 
continuació i amb les imputacions detallades en l’Annex V: 
 
 
 

 

Aplicació 
pressupostària 

Any 2019 Any 2020 

Programa Benestar i Comunitat 
ajuntaments 

4/3110/46205 104.821,01 € 157.231,52 € 

Programa Benestar i Comunitat per a 
consells comarcals 

4/3110/46501 134.707,76 € 202.061,63 € 

Programa Benestar i Comunitat per a 
consorcis 

4/3110/46700 106.382,66 € 159.573,97 €  

Programa Benestar i Comunitat per a 
ONL 

4/3110/48903 338.711,61 € 790.327,07 € 

  
684.623,04 € 1.309.194,19 € 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més 
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 
del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
Novè. Alliberar el crèdit autoritzat i no disposat per a l’any 2019 i retornar-lo com a 
crèdit disponible, d’un import de cinquanta-cinc mil tres-cents setanta-sis euros amb 
noranta-sis cèntims ( 55.376,96 €). 
 
 

Crèdits 

autoritzats 

any 2019 

 

Crèdit 

disposat any 

2019 

 

Sobrant de 

crèdit autoritzat 

 
740.000.00 € 

 
684.623,04 -55.376,96 € 

 
 
 
Desè. 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’haurà d’efectuar, com a 
màxim el 15 d’octubre del 2020. 
 
 
Onzè. 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 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

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 – Distribució per comarques 
 
Alt Empordà 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio
nables (€) 

Base 
Subvenciona

ble (€) 

Import 
atorgat (€) 

%  
Atorgat 
s/ base 

subvenci
onable 

2019/2037 
Cruz Roja Española - 
AE 

Q2866001
G 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  114.583,57 107.993,57 94,25% 

2019/2040 Fundación Intermedia G65731374 

Enganxa’t i Renova’t: Accions per 
treballar habilitats bàsiques i 
inclusió social i laboral de la 
Comunitat Gitana de Figueres 

  20.000,00 20.000,00 100,00% 

2019/2048 
Caritas Diocesanas de 
Girona - Alt Empordà 

R1700016
G 

L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut i sostenible 

  74.030,00 73.199,00 98,88% 

2019/2152 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social AE 

G17148693 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  32.011,75 32.011,75 100,00% 

2019/2161 
Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà 

P6700008C 
L'Alt Empordà, una comarca 
inclusiva, amb salut sostenible 

  107.845,39 107.845,39 100,00% 

2019/2188 
Fundació Privada 
Escola Sant Vicenç de 
Paül 

G17088568 Emparaula't i Espai Espiadimonis   26.675,00 26.250,00 98,41% 

2019/2203 Associació Ranura G55300347 

Projecte Zona Vip, 
Acompanyament terapèutic a 
joves immigrants i formació 
documents 

  19.300,00 19.300,00 100,00% 

      TOTAL 386.599,71  

 



 
 
 
 
 

 

Baix Empordà 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2038 
Cruz Roja Española 
BE 

Q2866001G En crisi, transformem la realitat   84.215,31 83.215,31 98,81% 

2019/2057 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà 

P6700009A En crisi, transformem la realitat   126.666,67 123.838,00 97,77% 

2019/2060 
Caritas Diocesanas de 
Girona BE 

R1700016G En crisi, transformem la realitat   123.595,00 122.245,00 98,91% 

      TOTAL 329.298,31  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Cerdanya 
 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble  

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2042 
Cruz Roja Española - 
CE 

Q2866001G 
Sistema de de resposta urgent 
davant l'empobriment 

  12.200,00 12.200,00 100,00% 

2019/2159 
Consell Comarcal de 
la Cerdanya 

P1700016G 
Programa benestar i comunitat – 
Cerdanya 2019 

  18.300,00 18.300,00 100,00% 

2019/2166 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D 
Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment 

  18.300,00 18.300,00 100,00% 

2019/2189 
Caritas Diocesanas de 
Girona - Puigcerdà 

R1700016G Salut   12.200,00 12.200,00 100,00% 

      TOTAL 61.000,0   

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Garrotxa 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona

ble  

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2022 
Consorci d'Acció 
Social de la Garrotxa 

P6700012E 
Programa de cohesió social a la 
Garrotxa 

  135.968,78 131.520,94 96,73% 

2019/2041 
Cruz Roja Española - 
GA 

Q2866001G 
Programa de Cohesió Social de 
la Garrotxa 

  13.694,15 7.268,64 53,08% 

2019/2061 
Caritas Diocesanas de 
Girona GA 

R1700016G 
Programa d'atenció a les 
persones en situació de pobresa 

  22.895,00 20.650,00 90,19% 

      TOTAL 159.439,58  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
Gironès 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Conceptes 
no 

subvencio
nables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2024 
Fundació Privada 
Montilivi 

G55121891 
Fem Xarxa! L'acció comunitària 
a la comarca del Gironès 

  34.500,00 30.300,00 87,83% 

2019/2039 
Cruz Roja Española - 
GI 

Q2866001G Fem  Xarxa!   16.433,33 15.433,33 93,91% 

2019/2043 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Gironès 

G17148693 Fem Xarxa! Comarca Gironès   31.674,71 14.030,30 44,29% 

2019/2046 Ajuntament de Girona P1708500B Projecte Àmbar   149.833,33 138.580,00 92,49% 

2019/2063 
Caritas Diocesanas de 
Girona GI 

R1700016G Fem Xarxa!   26.870,00 22.500,00 83,74% 

2019/2155 
Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt 

Q1700548I 
FEM XARXA! L'acció 
comunitària a la comarca del 
Gironès 

  106.152,00 106.152,00 100,00% 

2019/2170 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Girona 

G17148693 

Atenció, acompanyament i 
suport als joves emigrats sols, 
majors d’edat, que estan vivint 
en una situació de greu 
marginalitat i exclusió social 

  115.000,00 115.000,00 100,00% 

      TOTAL 441.995,63  

 
 



 
 
 
 
 

 

Pla de l’Estany 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Concepte
s no 

subvenci
onables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2018 
Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany 

P6700010I 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany. Convocatòria 2019-20 

  43.933,33 43.933,33 100,00% 

2019/2031 
Cruz Roja Española -  
PE 

Q2866001G 
Promovem el  benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany 

  28.938,67 26.654,67 92,11% 

2019/2066 
Caritas Diocesanas de 
Girona PE 

R1700016G 
Promovent el benestar per a les 
famílies vulnerables del Pla de 
l'Estany 

  14.640,00 14.012,00 95,71% 

      TOTAL 84.600,00  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ripollès 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF 
Projecte / 

Programa / 
Activitat 

Conceptes no 
subvencionables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvenciona
ble Corregida 

Import 
atorgat (€) 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2020 
Cruz Roja 
Española -  RI 

Q2866001G 

Benestar i 
Comunitat al 
Ripollès 2019-
2020 

  59.962,42 59.962,42 100,00% 

2019/2021 
Consorci de 
Benestar Social del 
Ripollès 

Q1700626C 

Benestar i 
Comunitat al 
Ripollès 2019-
2020 

  28.283,69 28.283,69 100,00% 

2019/2067 
Caritas Diocesanas 
de Girona RI 

R1700016G 
Benestar i 
comunitat al 
Ripollès  

  29.753,89 29.753,89 100,00% 

      TOTAL 118.000,00  

 



 
 
 
 
 

 

 
 
Selva 
 

Núm. 
Expedient  

ENS CIF Projecte / Programa / Activitat 

Concepte
s no 

subvenci
onables 

Imports no 
subvencio

nables 

Base 
Subvencion

able 
Corregida 

SUBVENCIÓ 

Atorgat s/ 
base 

subvencio
nable 

2019/2028 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

P1710200E Espai Jove i Atenció Psicosocial   63.316,00 30.101,00 47,54% 

2019/2064 
Caritas Diocesanas de 
Girona SE 

R1700016G 

Dinàmiques participatives per a 
l'abordatge dels condicionants 
socials de la salut de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 

  92.908,00 92.000,00 99,02% 

2019/2065 
Caritas Diocesanas de 
Girona Lloret 

R1700016G 
Benestar i Comunitat Lloret de 
Mar 

  25.866,00 23.800,00 92,01% 

2019/2145 Cruz Roja Española  Q2866001G 
Projecte de la Selva (Ajuntament 
de Blanes i taula de petits 
municipis de la Selva) 

  111.660,80 111.660,80 100,00% 

2019/2148 
Fundació Servei Gironí 
de Pedagogia Social - 
Lloret de Mar 

G17148693 Creixem comunitàriament   37.398,00 37.398,00 100,00% 

2019/2164 
Consell Comarcal de 
la Selva 

P6700002F 

Dinàmiques participatives per a 
l’abordatge dels condicionants 
socials de la salut de les famílies 
en situació de vulnerabilitat 

  42.852,67 42.852,67 100,00% 

2019/2165 Ajuntament de Blanes P1702600F 

Promoció de la transformació de 
les condicions de vida (suport a 
l’habitatge, la salut emocional i el 
benestar físic) 

  90.085,83 75.071,53 83,33% 

      TOTAL 412.884,00  

 



 
 
 
 
 

 

 
 
ANNEX II – Sol·licituds desestimades 
 

Núm. 
Expedient 

Entitat CIF Objecte Motiu desestimació 

2019/2172 Associació Educativa Vall 

del Terri 

G17405184 Projecte FAR Es una ONL i no s’integra en el projecte 

del seu ajuntament (convocatòria, punt 3).  

2019/2204 Fundació Privada Infància i 

Família - GIRONA 

G63631402 Espai d’Atenció Familiar (Ed’AF) Es una ONL i no s’integra en el projecte 

del seu ajuntament (convocatòria, punt 3) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ANNEX III - Desistiment 
 

Núm. Expedient Entitat CIF 
Desistiment, data i número de Registre 

d’Entrada 

2019/2186 AECC Catalunya contra el Càncer G28197564 RE núm. 19/3253, de 24/05/2019 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

ANNEX IV – Desestimació per puntuació insuficient 
 

Núm 

Expedient 
Ens Objecte 

Contin

gut (1) 

Enfocament (2) 
    

   

Actius 

(2.1) 

Apode

ramen

t  (2.2) 

Habilit

ats 

per a 

la vida 

(2.3) 

SOC I 

GRR 

(2.4) 

Gara

ntía 

dret

s 

(2.5) 

Deter

minan

ts 

salut 

(2.6) 

ODS 

(3) 

Coordi

nació 

(4) 

Trebal

l 

coope

ratiu i 

en 

xarxa 

(5) 

Partici

pació 

ciutad

ana 

(6) 

Qualitat 

técnica i 

coherèn

cia (7) 

 

TOTAL 

2019/2044 Ajuntament de la 

Jonquera 

Dinamitzador per al benestar 

jove 

9 2 2 2 0 12 8 7 7 6 6 4 65 

 
(1) El contingut del projecte i la seva relació amb els objectius del Benestar i Comunitat. Puntuació màxima 10 punts. 
(2) Enfocament del projecte al marc de la intervenció definit en les bases i el publicat a l’apartat del Benestar i Comunitat del web de 

Dipsalut.  
2.1. Intervencions centrades en la promoció i enfortiment dels actius de les persones. Puntuació màxima 3 punts. 
2.2. Intervencions orientades en l’apoderament de les persones i de les comunitats. Puntuació màxima 3 punts. 
2.3. Intervencions que incloguin el nombre màxim d’habilitats per a la vida (OMS – UNESCO – BMI, 2003). Puntuació màxima 2 
punts. 
2.4. Intervencions que prenguin en consideració el sentit de la coherència de les persones (SOC) i els recursos generals de 
resistència bàsics (GRR). Puntuació màxima 2 punts. 
2.5. Orientació del projecte a la garantia de drets. Puntuació màxima 15 punts 
2.6. Grau en què el projecte té en compte la incidència dels determinants de la salut en la població diana. Puntuació màxima 15 
punts. 



 
 
 
 
 

 

(3) Grau de contribució del projecte en algun dels ODS (es valorarà l’operativització dels OSDS des de la lògica local). Puntuació 
màxima 15 punts. 

(4) Grau de coordinació del projecte amb els diferents agents del territori de referència. Puntuació màxima 10 punts. 
(5) Grau en què el projecte ha establert, promou o proposa estratègies reals i operatives per a facilitar processos de treball cooperatiu 

i en xarxa. Puntuació màxima 10 
(6) Grau en que el projecte preveu la participació de la ciutadania en alguna de les fases del disseny i execució (més enllà de ser 

usuaris). Puntuació màxima 10 punts. 
(7) Qualitat tècnica i coherència global del projecte. Puntuació màxima 5 punts. 
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