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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 de la demarcació de Girona. LE 2018/16. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/05, que va tenir lloc 
el 12 de juny de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària número 2017/03, de 21 de 
febrer de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores 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 i van ser publicades en el BOP de Girona, número 53, de 16 
de març de 2017.

En data 12 de febrer de 2018, la Presidència de Dipsalut va aprovar 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 per a l’any 2018, amb plena 
submissió a les bases esmentades, i va ser publicada en el BOP de Girona, núm. 34, 
de 16 de febrer de 2018.

La Gerència, el dia 3 de maig de 2018, emet un informe de valoració de les sol·licituds 
presentades on especifica, entre altres, que s’han presentat 22 sol·licituds.

Aquest informe s’acompanya de la taula de puntuacions atorgades, de l’Annex I amb 
les quantitats concedides als 17 beneficiaris que han presentat sol·licitud de 
subvenció en temps i forma, l’objecte de les quals s’ajusta al que es marca en les 
bases reguladores com a objecte subvencionable, i de l’Annex II on consten les 
sol·licituds desestimades amb indicació del motiu.

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 
quantitat a atorgar a cada beneficiari no superi en la convocatòria l’import de tres mil 
euros (3.000,00 €).

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.

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.
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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.

D’acord amb el punt desè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 15 de maig de 2018 ha examinat 
i valorat conforme a l’informe esmentat anteriorment, les sol·licituds.

El dia 1 de juny de 2018, el president de Dipsalut aprova la resolució sobre la 
redistribució definitiva del crèdit d’aquesta convocatòria.

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 li confereix, 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. Excloure les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.

Tercer. Disposar la despesa, per un total de vint-i-quatre mil sis-cents cinquanta-dos 
euros amb trenta-un cèntims (24.652,31 €) a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de Dipsalut de 2018, 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 23.452,31 €
Total 24.652,31 €

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.cat/dipsalut), 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 16 d’octubre de 2018.

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 
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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

Nº Expedient 
Gral. Absis Entitat NIF Congrés/Jornada/Acte

Base 
subvencionabl

e corregida
Puntu
ació Atorgat final

% 
atorgat/base 
subvencion

able

Conceptes no 
subvencionables

5_2018_1055
_X0203E02

Universitat de 
Girona Q6750002E Jornada Girobòtica 4.296,00 € 19 1.200,00 € 27,93%

samarretes: 1.625,60 €; 
medalles: 1.009,15 €; 

esmorzar alumnes 
jornada: 500,00 €

5_2018_1147
_X0203E02

Federación 
Española de 

Biotecnologos
G24584187 Congrés de biotecnologia 24.620,86 € 23 2.500,00 € 10,15%

acondicionament de 
l'espai: 8.774,92 €; coffee 

breaks: 2.400,00 €; 
avaluació psot-BAC + 

costos indirectes: 800,00 €

5_2018_1257
_X0203E02

Cofradia de 
Pescadors de 

l'Escala
G17042136 IV Jornades l' Aula a la 

Taula 2.600,00 € 19 1.500,00 € 57,69%

5_2018_1259
_X0203E02

Fundació Hospital 
de Campdevànol G17053075

Jornada de Seguretat de 
pacients a les comarques 

gironines
1.206,56 € 16 806,56 € 66,85%

5_2018_1260
_X0203E02

Associació 
Escenaris 
Especials

G55291751

IV Jornada de Teatre i 
psicologia: teatre aplicat 

a l'àmbit de la salut 
mental

2.300,00 € 20 1.300,00 € 56,52%

5_2018_1279
_X0203E02

Fundació Fira de 
Girona G17543083 ExpoJove, el saló de 

Formació, Ocupació i 
10.500,00 € 23 2.500,00 € 23,81%
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Emprenedoria

5_2018_1310
_X0203E02

Associació de 
minusvàlids físics 

associats
G17053208

Conferència 
Empoderament i 

lideratge personal de les 
persones amb diversitat 

funcional

620,00 € 18 620,00 € 100,00%

5_2018_1312
_X0203E02

Associació de 
Pallassos 

Xaropclown
G17882564

GIRONACLOWN 2017, 
jornada estatal de 

pallassos d'hospital
8.193,83 € 19 1.500,00 € 18,31%

5_2018_1346
_X0203E02

Fundació Hospital 
de Puigcerdà G17048190

Tripulant d'Helicòpter 
Sanitari - HEMS XII 

Edició
38.400,00 € 19 1.500,00 € 3,91%

5_2018_1351
_X0203E02

Entitats catalanes 
d'acció social 

ECAS
G63228720

I Jornades d'Acció 
Social: El voluntariat com 

a eina de treball 
comunitari?

1.237,77 € 19 796,62 € 64,36%
servei de catèring:

592,50 €

5_2018_1361
_X0203E02

Fundació Privada 
Oncolliga G17808098 Jornada Dia mundial 

sense tabac 3.950,00 € 24 2.500,00 € 63,29%

5_2018_1403
_X0203E02

Sociedad 
Española de 

Epidemiologia y 
Salud Pública Oral

G60304060

XXIII congrés de la 
SESPO a Girona, dedicat 

a la població infantil 
(odontologia preventiva, 
nutrició infantil, lactància 

materna i salut oral, 
tractament precoç de 

lesions dentals 
relacionades amb les 

2.934,25 € 23 2.500,00 € 85,20%
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càries i prevenció precoç 
de les maloclusions)

5_2018_1405
_X0203E02

Associació Viu 
Autisme G55156152

5a Jornada Sóc teactiu: 
autisme i transtorns de 

conducta
964,35 € 22 964,35 € 100,00% àpats: 249,65 € i 80,00 €

5_2018_1407
_X0203E02

Federació 
Catalana de 

Voluntariat Social
G59106823

V Jornada de Voluntariat 
i Salut a les comarques 
gironines: "Donar per 

Rebre"

2.000,00 € 19 1.500,00 € 75,00%

5_2018_1435
_X0203E02

Club  Esportiu 
Banyoles G17249509

Jornades: L'esport, una 
oportunitat per educar en 

valors i Resolució de 
conflictes aplicant les 

noves tecnologies

2.000,00 € 18 1.000,00 € 50,00%

5_2018_1456
_X0203E02

Agrupació de les 
persones sordes 
de la Garrotxa

G17089103 Jornades sobre Salut 
Mental 2018 3.200,00 € 21 1.500,00 € 46,88%

5_2018_1482
_X0203E02

Fundació Roses 
Contra el Càncer G17569443 Jornada: "El càncer 

s'hereta?" 464,78 € 20 464,78 € 100,00%

samarretes: 1.625,60 €; 
medalles: 1.009,15 €; 

esmorzar alumnes 
jornada: 500,00 €
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Annex II 

Núm. Expedient Entitat NIF Congrés/Jornada/Acte Import 
sol·licitat Motius desestimació

5_2018_1253_X0203E02 Universitat de Girona Q6750002E
Programa d'activitats 
"Salut i Societat" curs 

2017-2018
2.500,00 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es 
concedirà únicament una subvenció per entitat i any). 
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions 
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud 

es desestima

5_2018_1272_X0203E02 Fundació Hospital de 
Campdevànol G17053075

Jornada amb temàtica 
d'atenció primària 

difigida a professionals 
que treballen en aquest 

àmbit

357,43 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es 
concedirà únicament una subvenció per entitat i any). 
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions 
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud 

es desestima.

5_2018_1440_X0203E02 Fundació Privada 
Drissa G17588047

Actes per commemorar 
el Dia Mundial de la 
Salut Mental 2017

2.842,00 €
Incompliment del punt 1 de la convocatòria (l'acte no 
s'ha dut a terme d'acord amb la memòria presentada 

per l’entitat).

5_2018_1463_X0203E02
Agrupació de les 

persones sordes de la 
Garrotxa

G17089103
Acte: Cinema 

accessible per a 
persones sordes

700,00 €

Incompliment del punt 3 de la convocatòria (es 
concedirà únicament una subvenció per entitat i any). 
L'entitat ha presentat dues sol·licituds de subvencions 
amb objectes diferents, per tant, la segona sol·licitud 

es desestima.

5_2018_1339_X0203E02
Grup Editor de la 

Revista del 
Discapacitat

G17580945 La discapacitat en vies 
de desenvolupament 2.500,00 €

Desistiment de la sol·licitud, atès que no s'han 
esmenat els defectes de la sol·licitud d'acord amb el 
requeriment enviat per mitjans electrònics el 6 d'abril 

de 2018 (l'actuació es realitzarà fora del període 
subvencionable).
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