
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions. 
DA/mm 
Núm. Expedient 2019 / 743  
X020201 
 
 
 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions  en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i de intervencions 
terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019. Girona. Organisme Autònom de Salut 
Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió número 2019/09, que va tenir lloc el 6 
d’agost de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 
 
 
 
“Quadre de característiques de la subvenció: 
 
 
Nom bases: Bases específiques reguladores de 

subvencions en matèria de condicions i estils 
de vida a ajuntaments i a ONL 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 83, del 30/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
onl i de intervencions terapèutiques per ONL, 
per a l’any 2019 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  
Consignació pressupostària: 90.000,00€ 
Aplicació pressupostària: 4/3110/46204/Programa Econòmic promoció 

salut i qualitat de vida per a aj 
4/3110/48900/Programa Econòmic promoció 
salut i qualitat de vida per a onl 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 d’agost de 2018 al dia 31/07/2019 
Data obertura període sol·licituds  
Termini de presentació de 
sol·licituds 

14/05/2019 

 
 
Antecedents 
 
El 10 de juny de 2019, la técnica de l’Area 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 per a la línea de intervencions terapèutiques on 
esmenta: 
 
“Que s’han presentat 43 sol·licituds. Una entitat ha desistit d’una sol·licitud perquè 
n’havia presentat dues i les bases preveuen únicament una subvenció per entitat i 
anualitat. Del total de les sol·licituds valorades, totes compleixen els requisits de les 
bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I.  
 
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma. Les 42 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 el punt 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 es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia 
del projecte 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 en l’Annex II s’inclou la sol·licitud desistida per haver presentat l’entitat afectada 2 
sol·licituds a la mateixa línia de subvencions. 
 
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a noranta mil 
euros (90.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la convocatòria en 
aquest procediment.” 
 
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. 
 
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 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 en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments i organitzacions no lucratives i de intervencions terapèutiques per a ONL 
per a l’any 2019, de la línia de intervencions terapèutiques per a ONL, les subvencions 
pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Excloure la sol·licitud que consta a l’Annex II, amb indicació del motiu. 
 
 
Tercer. Disposar la despesa per un import de noranta mil euros ( 90.000,00 €), de la 
línia de intervencions terapèutques, amb  càrrec a l’aplicació del pressupost de 
Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació: 
 
 
 

 Aplicació 
pressupostària 

Crèdits 

Programa Promoció Salut i 
Qualitat de Vida per a ONL 

4/3110/48900 90.000,00 € 

 
 
 
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 el 17 de setembre 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 
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 Llistat de subvencions        

Nº 
Expedient  

Entitat NIF Projecte/Activitats 
Base 

subvenciona-
ble corregida 

Atorgat final 

% 
atorgat/

base 
subven-
cionable 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1786 
Fundació 
Vilagran 
Maristany 

G17582123 
Donem qualitat de 
vida 

52.046,40 € 2.863,14 € 5,50% 
Formacions professionals 

estrès: 1.800,00 € 

2019/1829 

Fundació 
Privada per a la 
Lluita contra 
l'Esclerosi 
Múltiple 

G59165100 

I.T. per a persones 
amb Esclerosi 
Múltiple de la 
comarca de la 
Garrotxa 

4.198,35 € 2.060,65 € 49,08%  

2019/1830 
Família i Salut 
Mental de Girona 
i Comarques 

G17557661 Projecte Àgora 2.761,75 € 1.636,08 € 59,24% Tintes imprimir: 303,96 € 

2019/1831 

Fundació Tutelar 
Fadesia (suport 
per a 
l'Alzheimer) 

G17348426 
Psicoestimulació i 
grups suport 

12.882,18 € 1.636,08 € 12,70%  



 
 
 
 
 

 

2019/1849 
Associació 
Gironina 
d'Agorafòbics 

G17529629 
Grup d'Ajuda Mútua 
per transtorn 
d'Agorafòbia 

2.700,00 € 1.636,08 € 60,60%  

2019/1857 
Fundació 
Privada les 
Vetes 

G17293150 

Dansateràpia 
Transpersonal per a 
persones grans 
ingressades en 
centres residencials 

9.227,28 € 2.454,12 € 26,60%  

2019/1866 

Entretemps 
Associació pel 
Desenvolupame
nt Social i 
cultural de les 
Persones 
Necessitades 

G17945965 

Tallers d'escriptura 
terapèutica per a 
persones en risc 
d'exclusió social 

6.452,00 € 1.636,08 € 25,36%  

2019/1868 

Associació 
Catalana de 
Parkinson de 
Blanes i comarca 
de la Selva 

G17874587 

Manteniment i 
promoció de les 
capacitats funcionals 
i cognitives per 
malalts de Parkinson 

17.000,00 € 1.636,08 € 9,62%  

2019/1869 

Fundació 
Privada Llars 
Amistat Cherhire 
FP 

G08593188 
Teràpia assistida 
amb gossos 

4.600,00 € 2.454,12 € 53,35%  



 
 
 
 
 

 

2019/1870 
AECC Catalunya 
contra el Càncer 

G28197564 

Atenció psico-
oncològica per a 
malalts oncològics i 
familiars a la seu de 
l’entitat 

15.300,00 € 2.454,12 € 16,04%  

2019/1871 

Associació de 
Cardiopaties 
Congènites 
AACIC 

G60605318 

Intervencions 
terapèutiques per a 
la millora de la 
qualitat de vida de 
nens i joves amb 
cardiopaties i els 
seus familiars 

20.100,00 € 2.045,10 € 10,17% Material d'oficina: 400 € 

2019/1874 
Associació Emad 
Sant Feliu 

G17670753 

Grups d'Ajuda Mútua 
i Atenció individual a 
familiars de persones 
amb Alzheimer i 
altres demències 

11.900,00 € 1.636,08 € 13,75%  

2019/1908 Viu Autisme G55156152 Activitat aquàtica 2.821,50 € 1.636,08 € 57,99%  

2019/1912 
Associació de 
Pallassos 
Xaropclown 

G17882564 
Pallassos terapèutics 
per gent gran 2019 

13.476,16 € 1.636,08 € 12,14%  



 
 
 
 
 

 

2019/1916 

Associació d'Ajut 
als Malalts 
Alzheimer i 
Afectats AMA 

G17468117 

Servei de tallers 
estimulació cognitiva 
per a malalts 
d'Alzheimer 

40.822,64 € 2.045,10 € 5,01%  

2019/1922 
Associació 
Moritz 

G55322895 
Teràpies amb gent 
gran 2019 

2.235,00 € 1.636,08 € 73,20% 

Ensinistrament gos: 4000 
€; Despeses veterinàries: 
285 €; Manteniment del 

gos: 600 €  

2019/1932 
Fundació Roses 
Contra el Càncer 
FP 

G17569443 

Atenció psicosocial 
als malalts de càncer 
de Roses, 
supervivents i 
familiars 

55.749,16 € 1.636,08 € 2,93%  

2019/1934 
ONG El Bon 
Samarità 

G17618307 

Acompanyament i 
suport a persones en 
situació de 
vulnerabilitat social 

16.000,00 € 1.636,08 € 10,23%  

2019/1962 
Associació 
Resitua't 

G55139448 La Saleta 21.259,16 € 2.045,10 € 9,62%  



 
 
 
 
 

 

2019/1964 
Fundació Somni 
dels Nens 

G62149562 

Programa de suport 
per a famílies de 
nens prematurs i amb 
altres patologies i per 
a mares gestants 
hospitalitzats a les 
comarques gironines 

9.500,00 € 1.636,08 € 17,22% 
Servei del seguiment i 
avaluació del projecte: 

1000,00 € 

2019/1999 
Associació Tirita 
Clown 

G55255616 
Tirita Clown 
Pallasses d'Hospital 
(Palamós) 

14.431,00 € 1.636,08 € 11,34%  

2019/2004 
Assoc. de 
Minusvàlids 
Físics Associats 

G17053208 
Suport domiciliari a 
persones amb 
discapacitat física 

16.134,00 € 3.272,16 € 20,28%  

2019/2007 
Fundació 
Privada Montilivi 

G55121891 
Teràpia assistida 
amb gossos 

12.100,00 € 4.090,20 € 33,80%  

2019/2009 
Fundació 
Privada MAP 

G17414905 
Teràpies assistida 
amb gossos 

20.500,00 € 2.454,12 € 11,97%  

2019/2010 
Associació Lluito 
per tu 

G55200018 

Teràpies 
d'estimulació per a 
infants i joves amb 
pluridiscapacitat 
2019 

10.000,00 € 1.636,08 € 16,36%  



 
 
 
 
 

 

2019/2012 
Associació 
Socioeducativa 
NouSol 

G17989781 Projecte Tag Pek 6.192,16 € 1.636,08 € 26,42%  

2019/2015 
Fundació 
Autisme Mas 
Casadevall 

G58434994 
Autisme i teràpies 
assistida amb 
animals 

18.753,77 € 2.863,14 € 15,27%  

2019/2017 
Centro 
Assistencial 
Canaan 

G61242228 
Activa't contra el 
deteriorament 

7.142,00 € 2.454,12 € 34,36%  

2019/2019 
Servei de Suport 
al Dol de Girona 

G17625526 
Acompanyament, 
teràpia i suport al dol 

5.946,92 € 2.045,10 € 34,39%  

2019/2079 

Associació 
Catalana per al 
Parkinson de 
Barcelona 

G58276072 

Rehabilitació 
multidisciplinar per a 
afectats de la Malaltia 
de Parkinson 

9.600,00 € 2.454,12 € 25,56% 
Despeses d'Administració i 

Gestió: 900,00 € 

2019/2092 

Fundació 
Privada 
Minusvàlids 
Físics Associats 

G17378704 
Suport domiciliari a 
persones amb 
discapacitat física 

6.077,00 € 2.454,12 € 40,38%  

2019/2097 
Fundació 
Privada Drissa 

G17588047 
Persona usuària 
experta 

22.512,61 € 2.863,14 € 12,72%  



 
 
 
 
 

 

2019/2102 
Fundació 
Privada Pasqual 
Maragall 

G64869290 

Grups terapèutics per 
a cuidadors de 
persones amb 
Alzheimer 

7.619,00 € 2.863,14 € 37,58%  

2019/2103 

Associació 
Catalana 
d'Afectats de 
Fibromiàlgia -
ACAF 

G43595206 

Suport a persones 
afectades de 
Síndromes de 
Sensibilització 
Central (FM, SFC, 
SQM i EHS) 

3.250,00 € 1.227,11 € 37,76%  

2019/2107 

Hipertensión 
Pulmonar 
España 
Organización de 
Pacientes 

G66853870 

Respirem junts: 
acompanyament 
psicosocial i 
emocional de les 
persones afectades 
per hipertensió 
arterial i pulmonar 

5.398,00 € 1.636,08 € 30,31% 

Honoraris gestió de 
projectes: 562,00€; 

despeses administratives: 
600,00€ 

2019/2112 

F.P. Per a 
Disminuïts 
Psíquics de la 
Comarca del Pla 
de l'Estany 

G17662495 

Equinoteràpia per a 
persones amb 
discapacitat 
intel·lectual 

4.300,00 € 2.454,12 € 57,07%  



 
 
 
 
 

 

2019/2114 
Associació Ictus 
Girona 

G55213839 

Activitats grupals per 
millorar la qualitat de 
vida de les persones 
afectades 

4.150,00 € 1.636,08 € 39,42% Gestoria: 49,29 € 

2019/2115 
Fundació Salut 
Empordà 

G17029810 
Musicoteràpia al 
centre sociosanitari 

9.696,00 € 2.863,14 € 29,53%  

2019/2116 
F. P. De Serveis 
Assistencials de 
la Garrotxa 

G17535055 
Teràpia assistida 
amb cavalls 

5.812,84 € 2.454,12 € 42,22%  

2019/2117 
Fundació 
Concepció 
Juvanteny 

G62207899 

Servei de Reparació 
Terapèutica per a 
Infants i Joves de 
Maltractaments i/o 
Abús 

34.000,00 € 3.272,16 € 9,62%  

2019/2118 
F. P. Oncolliga 
Girona 

G17808098 
Psicologia pels 
malalts de càncer i 
els seus familiars 

122.000,00 € 1.636,08 € 1,34%  

2019/2119 
Associació 
Teatral i Social el 
Trampolí 

G17654989 Jo també participo 5.500,00 € 2.045,10 € 37,18%  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Annex II     Sol·licitud desistida 
 
 
 

Núm. Expedient Entitat NIF Projecte/Activitat Motius desistiment 

19/3368 Associació Resitua't G55139448 Programa Espai 
Duplicitat de sol·licituds de l’entitat. L’entitat 

descarta aquesta sol·licitud 

 
 
 
 
 
 
  
 


