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Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organtizació. Subvencions.
SO/DA/mm
Núm. Expedient 2019 / 1207
X020201

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions per a les accions
destinades a l'acollida i inclusió social d'infants i joves que han emigrat sols 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:

Publicades al BOP
número
Nom convocatòria:

de

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Bases
específiques
reguladores
de
subvencions per al foment de la cooperació
internacional, el respecte als drets humans i
l'atenció a l'extrema pobresa,
Girona, Número 56, de 20 de març de 2019
Convocatòria de subvencions per a les
accions destinades a l'acollida i inclusió
social d'infants i joves que han emigrat sols.
Publicada al BOP de Girona, núm.84, de 2
de maig de 2019.
Subvencions concurrència competitiva
120.000,00€
1/3110/46200/Ajuts de foment municipal a
ajuntaments
1/3110/46501/Ajuts a Consells Comarcals
atenció i inclusió soc. MENAS
1/3110/48918/Ajuts a ONL proj. atenció i
inclusió MENAS

Període subvencionable
Del dia 01/08/2018 al dia 30/09/2019
Data obertura període sol·licituds
3 de maig de 2019
Termini
de
presentació
de Del 3 de maig de 2019 fins al 21 de maig de
sol·licituds
2019

Antecedents
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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 de valoració de sol·licituds presentades a la
convocatòria que consta en el quadre anterior on esmenta:
“Que s’han presentat un total de 13 sol·licituds dins del període establert en el punt 4
de la convocatòria, les quals han estat totes acceptades, menys una que no està dintre
l’objecte del punt 3 de les bases específiques reguladores de la subvenció.
Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments i entitats 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 i que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat
Social, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.”
(...)
“Primer: 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.
Segon: Que s’eleva al consell rector una proposta de resolució favorable de les
sol·licituds de subvenció que s’inclouen a l’Annex I i les sol·licituds desestimades que
es presenten a l’Annex II.”
D’acord amb el punt 8 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.
D’acord amb l’acta de la Comissió Qualificadora signada pel President de Dipsalut, en
data 14 de juny de 2019, i en la seva condició de president de la Comissió
Qualificadora, es proposa elevar al Consell Rector la proposta d’acord de resolució
d’aquesta convocatòria, de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores.
D’acord amb el punt sisè 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.
El 26 de juny de 2019 la gerent de Dipsalut emet un informe on especifica que s’ha de
redistribuir el crèdit d’aquesta convocatòria i on esmenta :
“Que s’han presentat 13 sol·licituds de subvenció per les accions destinades a
l’acollida i la inclusió social d’infants i joves que han emigrat sols, 11 d’entitats sense
ànim de lucre i 2 d’Ajuntaments. 10 de les 11 entitats i els 2 Ajuntaments compleixen
els requisits de les bases i la convocatòria.
Que tots els ajuntaments sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les
subvencions objecte d’aquestes bases i han acreditat el compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la declaració responsable.
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Que els beneficiaris que són entitat sense ànim de lucre es troben al corrent de les
seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
que consten en l’Annex I s’ajusta al que es marca a les bases com a objecte
subvencionable.
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la
subvenció màxima teòrica que correspondria en cada cas per ajustar-se als
120.000,00 € destinats a la convocatòria. La distribució del crèdit prevista a la
convocatòria queda de la següent manera:

Aplicació
pressupostaria
Ajuts de
foment
municipal
ajuntaments
Ajuts a
Consells
Comarcals
Ajuts a ONL

Crèdit
inicialment
previstos

Crèdits a
disposar

Diferència

60.000,00 €

18.511,88€

-41.488,12 €

1/3110/46501

30.000,00 €

0,00 €

-30.000,00€

1/3110/48918

30.000,00 €

101.488,12 €

+71.488,12 €

120.000,00 €

120.000,00 €

0,00€

1/3110/46200

TOTAL

El total de subvencions valorades ascendeix a 120.000,00 €. Per tant, s’exhaureix la
dotació de la convocatòria en aquest procediment. “
El dia 18 de juliol de 2019, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria.
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.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Subvencions

Edicte: Edicte Publicació edicte CR acord
subvencio MENA 2019

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: BRY16-6WYLV-9MIHM
Data d'emissió: 13 de agost de 2019 a les 12:17:59
Pàgina 4 de 9

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPSALUT.Signat 13/08/2019 11:59

APROVAT
13/08/2019 11:59

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 198789 BRY16-6WYLV-9MIHM 4510753DE6FCAF50634234AF1172AFBFF21E0B16) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

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.
Per tot l’exposat, i atès 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, 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 les accions destinades a l'acollida i inclusió social
d'infants i joves que han emigrat sols per a l’any 2019, 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 import total de cent vint mil euros (120.000,00 €)
amb càrrec a les aplicacions del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detallen a
continuació:
Aplicació
pressupostària

Crèdits

Ajuts de foment muncipal a
ajuntaments

1/3110/46200

18.511,88 €

Ajuts a Consells Comarcals
atencio i inclusió soc.MENAS

1/3110/46501

0,00 €

Ajuts a ONL proj. atenció i
inclusió MENAS

1/3110/48918

101.488,12 €

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 15 d’octubre de 2019.
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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
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Annex I
Núm.
expedient

2019/2266

2019/2261

2019/2268

2019/2269

CÀRITAS
DIOCESANAS
DE GIRONA

Ajuntament/En
titat

R1700016G

CIF

AVANCEM

ESPAI JOVE. SERVEI DE
FORMACIÓ I SUPORT
PER A JOVES
ESTRANGERS NO
ACOMPANYATS

Objecte

P1708500B

G17148693

PROJECTE D’HABITATGE
PER A JOVES
EXTUTELATS EN RISC

LINIA D'ACTUACIÓ PER LA
COBERTURA DE
NECESSITATS
D'EMERGÈNCIA
HABITACIONAL PER
JOVES QUE HAN
EMIGRAT SOLS

G17397969

FUNDACIO
TRESC

AJUNTAMENT
DE GIRONA

FUNDACIO
SERVEI
GIRONI DE

Base
subvencionable

6.000,00 €

Import final

75,28%

% Base
subvencionable

42,52%

7.969,75 €

17.011,88 €

76,19%

33,33%

6.002,41 €

10.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

7.877,41 €

Conceptes no
Subvencionables

Despesa de
l'habitatge (lloguer,
subministrament,
assegurança,
manteniment...)=
10.000€
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2019/2270

2019/2291

2019/2290

2019/2289

2019/2288

2019/2287

PEDAGOGIA
SOCIAL

D’EXCLUSIÓ

14.75%

CENTRE DE PRIMERA
OPORTUNITAT GIRONA

18.391,22 €

G17679267

124.641,15 €

FUNDACIO
PRIVADA
GENTIS

88,72%

EL PROJECTE ILU

3.934,00 €

G17989781

33.055,00 €

4.434,00 €

ASSOCIACIÓ
SOCIOEDUCAT
IVA NOU SOL

PROJECTE EMANCIPACIÓ
I INSERCIÓ (PEI)

52,16%

G17916586

3.000,00 €

18.747,96 €

24.834,05 €

17.241,77€

ASSOCIACIO
CULTURAL
ART-CREA

ENCORDA'T

32,21%

G63375786

8.000,00 €

ASSOICIACIÓ
PER A LA
RECERCA I
L'ACCIÓ
SOCIAL

79.99%

AULA D'ACOLLIDA EN EL
C-A. OIKIA

14.998,37 €

G17925215

50%

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

1.500,00 €

P1711000H

AJUNTAMENT
DE MAIÀ DE
MONTCAL

ACCIONS DESTINADES A
L'ACOLLIDA I L'INCLUSIÓ
SOCIAL D'INFANTS I
JOVES QUE HAN MIGRAT
SOLS

Arrendaments i
assegurances=
19.995,00€
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FUNDACIO
PRIVADA
OBRA SOCIAL
COMUNITARIA
BELLVITGE
(OSCOBE)

FUNDACION
CEPAIM
ACCION
INTEGRAL
CON
MIGRANTES

G17143108

G73600553

SERVEI PREPARA'T
54.125,00 €

5.488,35 €

11.432,00 €

5.488,35€5 €

21.12%

100%
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2019/2286

2019/2284
SUPORT ALS JOVES EX
TUTELATS DEL
PROJECTE
"ACOMPANYANT A LA VID
ADULTA" O PROJECTE
PIS D'AUTONOMIA PER A
JOVES EX-TUTELATS A
OLOT
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Annex II

Núm. expedient
Entitat
ASSOCIACIO DE
DESENVOLUPAMENT
DEL CENTRE
2019/2285
D'EQUINOTERAPIA LA
MARGINERA DE LA
BOSA
CIF

G55338685

Objecte

Accions destinades a l’acollida i
inclusió social d’infants i joves
que han emigrat sols

Import sol·licitat

10.000,00 €

Desestimació

Incompliment del punt 3, 7.
Objecte
de
les
bases
reguladores de la subvenció.
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