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Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per 
despeses d'inversió en els consultoris locals (SACI) per a l’any 2019. Girona. 
Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2019/04, que va tenir lloc 

el 9 d’abril de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
“El 28 de març 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 102 sol·licituds, 99 de les quals s’accepten i de 3 se’n proposa la 
denegació pel fet que sol·liciten la subvenció per conceptes expressament exclosos en 
les bases. 

Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en els annexos I i 
II s’ajusta al que es marca en les bases com a objecte subvencionable i per tal de 
determinar l’import de la subvenció s’han aplicat els barems de la convocatòria, és a 
dir un percentatge màxim subvencionable en funció dels habitants del municipi, amb 
un topall de 2.600,00 €, tenint en compte també la base subvencionable i l’import 
sol·licitat en cada cas. 

Que el nombre de sol·licituds presentades i acceptades no permet adjudicar als 
sol·licitants la subvenció màxima que correspondria en cada cas. Per tant, ha calgut 
fer un prorrateig per ajustar el global de subvencions que es proposa atorgar als 
100.000,00 € destinats a la convocatòria. 

Que en l’Annex III es fan constar els ajuntaments les peticions dels quals se’n proposa 
la desestimació, amb indicació dels motius. 

Que el total de subvencions valorades ascendeix a 100.000,00 € i per tant s’exhaureix 
la dotació de 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. 
 
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. 
 
D’acord amb el punt 9 de les Bases reguladores d’aquesta subvenció i el punt 6 de la 
convocatoria de la subvenció, la proposta de resolució formulada pel centre gestor de 
la subvenció 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.  
 
D’acord amb aquests antecedents, i ateses 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 als ajuntaments per despeses d'inversió en els 
consultoris locals (SACI), 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, pels motius que s’hi 
indiquen. 
 
Tercer. Disposar la despesa, per un total de cent mil euros ( 100.000,00 €), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 4/3110/76202 Programa d’inversió consultoris locals del 
pressupost d’enguany. 
 
Quart. Comunicar als beneficiaris que, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 

Cinquè. 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 bases reguladores de la subvenció. 
 
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a 

màxim, el 4 de juny de 2019. 

 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que siguin 
procedents, a través del tauler d’anuncis (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 publiques. 
 

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 

 

Ajuntament NIF 
Exp. 
2019/ 

Concepte 

Base 
subvencio-

nable 
corregida 

Import 
atorgat 

% 
Atorgat/  base 

subvencionable 

Conceptes no 
subvencionables 

Albanyà P1700300E 985 
Adquisició de mobiliari, 
equipament i material 
mèdic 

2.619,55 € 
1.454,03 € 55,51% 

  

Alp P1700600H 912 
Adquisició de 3 lliteres 
elèctriques 

4.514,10 € 
1.454,03 € 32,21% 

  

Argelaguer P1701000J 962 
Adquisició de material 
mèdic 

1.203,95 € 
673,30 € 55,92% 

Camara Sony Cybershot DSC 
W800 amb adaptador: 272,25 

€ 

Avinyonet de 
Puigventós 

P1701200F 811 
Adquisició d'equipament 
mèdic 

3.454,36 € 
1.454,03 € 42,09% 

  

Bescanó P1702300C 809 
Adquisició de butaca 
extraccions 

2.066,68 € 
1.040,20 € 50,33% 

  

Biure P1724900D 1007 Adquisició de nevera 1.639,01 € 
916,60 € 55,92% 

  

Boadella i les 
Escaules 

P1703200D 1001 
Subministrament i 
col·locació d'aire 
condicionat 

2.147,15 € 
1.200,78 € 55,92% 

  

Bordils P1702800B 909 
Adquisició d'equipament 
mèdic i porta corredora 
zona lliteres 

2.347,04 € 
1.181,31 € 50,33% 

  

Borrassà P1702900J 935 
Compra mobiliari i 
equipament consultori 
local 

3.000,00 € 
1.454,03 € 48,47% 

  

Cabanes P1703300B 977 
Adquisició d’equipament i 
material sanitari 

3.131,24 € 
1.454,03 € 46,44% 

  

Campllong P1704200C 982 
Adquisició de material i 
equipament sanitari 

2.784,00 € 
1.454,03 € 52,23% 

  



Canet d'Adri P1704400I 981 
Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 

1.949,00 € 
1.089,96 € 55,92% 

  

Capmany P1704600D 789 
Adquisició equipament 
mèdic 

1.472,65 € 
823,57 € 55,92% 

  

Castellfollit de 
la Roca 

P1705100D 870 
Adquisició de llitera 
elèctrica 

653,34 € 
365,38 € 55,92% 

  

Cellera de 
Ter, La 

P1720100E 937 
Adquisició de material 
sanitari 

1.923,90 € 
968,33 € 50,33% 

  

Cervià de ter P1705500E 874 
Adquisició de mobiliari pel 
consultori local 

913,16 € 
510,68 € 55,92% 

Adquisició micro cadena 
d'ambiernt musical: 767,90 €; 
bateria powerherart: 592,90 € 

Cistella P1705600C 875 
Despeses d'inversió en el 
consultori local 

2.600,00 € 
1.454,03 € 55,92% 

  

Colera P1705900G 980 
Adquisició de mobiliari 
d'oficina 

774,22 € 
432,98 € 55,92% 

  

Colomers P1706000E 895 
Adquisició de dues lliteres 
hidràuliques 

2.810,35 € 
1.454,03 € 51,74% 

  

Corçà P1706200A 957 

Material sanitari no 
fungible, mobiliari i 
equipament pel consultori 
local 

834,40 € 
466,63 € 55,92% 

  

Cornellà de 
Terri 

P1706100C 907 
Despeses d'inversió en el 
consultori local 

2.590,27 € 
1.303,73 € 50,33% Sistema de tancament porta 

principal: 492,47 € 

Crespià P1706300I 782 
Adquisició i instal·lació 
electrocardiògraf  

3.146,00 € 
1.454,03 € 46,22% 

  

Cruïlles, 
Monells i Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

P1706400G 953 
Adquisició 
d'electrocardiògraf 

3.394,05 € 
1.454,03 € 42,84% 

  

Darnius P1706500D 891 
Despeses d'inversió en el 
consultori local 

631,35 € 
353,08 € 55,92% 

 

Espinelves P1706900F 758 
Adquisició de material 
mèdic 

2.485,57 € 
1.390,03 € 55,92% 

  



Espolla P1707000D 958 
Adquisició de material i 
equipament sanitari 

2.190,06 € 
1.224,77 € 55,92% 

  

Esponellà P1707100B 989 Climatització del consultori 8.542,53 € 
1.454,03 € 17,02% 

  

Far 
d'Empordà,  
El 

P1700500J 839 
Adquisició d'equipament 
mèdic pel consultori 

1.647,23 € 
921,20 € 55,92% 

  

Flaçà P1707300H 930 
Adquisició de mobiliari i 
equipament 

1.566,96 € 
876,31 € 55,92% 

  

Fontanals de 
Cerdanya 

P1703600E 951 
Adquisició de mobiliari, 
instal·lació calefacció i 
llums 

3.156,79 € 
1.454,03 € 46,06% 

  

Fornells de la 
Selva 

P1707800G 942 
Adquisició d'una nevera, 
material mèdic i mobiliari 

5.038,71 € 
1.454,03 € 28,86% 

  

Fortià P1707900E 854 
Adquisició d'equipament i 
material mèdic 

2.260,63 € 
1.264,24 € 55,92% 

  

Garrigàs P1708100A 911 
Adquisició de material 
mèdic 

1.203,95 € 
673,30 € 55,92% 

  

Garriguella P1708300G 855 
Adquisició d'equipament 
mèdic 

2.783,00 € 
1.454,03 € 52,25% 

  

Ger P1708400E 876 
Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 

1.118,35 € 
625,43 € 55,92% Estora, calaix caudals, vinils 

finestres: 79,57 € 

Gombrèn P1708600J 950 
Adquisició d'equipament i 
material sanitari 

4.105,53 € 
1.454,03 € 35,42% 

  

Gualta P1708700H 945 
Adquisició de material 
sanitari, mobiliari i 
equipament  

1.145,17 € 
640,43 € 55,92% 

  

Jafre P1709100J 1008 
Adquisició de material 
mèdic i cortina de 
separació 

434,77 € 
243,14 € 55,92% 

  

Lladó P1709500A 939 
Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari  

2.610,49 € 
1.454,03 € 55,70% 

  

Llambilles P1709700G 908 
Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 

4.800,00 € 
1.454,03 € 30,29% 

  



Llers P1710000I 993 
Adquisició de mobiliari i 
equipament sanitari 

830,62 € 
464,52 € 55,92% 

  

Maià de 
Montcal 

P1711000H 987 Adquisició d'una llitera 1.421,75 € 
795,10 € 55,92% 

  

Massanes P1710700D 990 Renovació mobiliari 1.375,46 € 
769,21 € 55,92% 

  

Mollet de 
Peralada 

P1711300B 997 
Adquisició d'equipament i 
material sanitari 

2.309,83 € 
1.162,57 € 50,33% 

  

Mont-ras P1711700C 1006 
Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 

2.891,69 € 
1.454,03 € 50,28% 

  

Navata P1711800A 986 
Adquisició de mobiliari i 
equipament mèdic 

847,12 € 
426,37 € 50,33% 

  

Ordis P1712200C 999 
Adquisició de destructora 
paper  

111,80 € 
62,52 € 55,92% 

Desfibril·lador:2.308,30 € 

Osor P1712300A 943 
Adquisició d'equipament i 
material sanitari 

1.942,05 € 
1.086,08 € 55,92% 

  

Palau de 
Santa Eulàlia 

P1712600D 972 
Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari   

553,70 € 
309,65 € 55,92% 

  

Palau-Sator P1712900H 924 
Adquisició de material 
mèdic 

3.394,05 € 
1.454,03 € 42,84% 

  

Pals P1713200B 865 
Adquisició de material 
sanitari i mobiliari 

3.179,15 € 
1.308,63 € 41,16% 

  

Parlavà P1713400H 905 
Adquisició d'equip per 
electrocardiogrames 

3.394,05 € 
1.454,03 € 42,84% 

  

Pau P1713600C 873 
Adquisició d'equipament 
mèdic 

3.512,99 € 
1.454,03 € 41,39% 

  

Pedret i 
Marzà 

P1713700A 964 
Adquisició d'equipament 
sanitari   

3.133,90 € 
1.454,03 € 46,40% 

  

Pera, la P1713800I 963 
Adquisició de dues lliteres 
hidràuliques 

1.799,90 € 
1.006,58 € 55,92% 

  

Pont de 
Molins 

P1714400G 988 
Adquisició d'una nevera i 
material mèdic 

2.466,33 € 
1.379,27 € 55,92% 

  

Portbou P1714700J 946 
Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari 

3.000,00 € 
1.454,03 € 48,47% 

  



Queralbs P1704700B 884 
Adquisició de material 
sanitari 

4.173,43 € 
1.454,03 € 34,84% 

  

Regencós P1715300H 996 
Adquisició de material 
sanitari 

2.526,23 € 
1.412,77 € 55,92% 

  

Riudaura P1715800G 788 
Adquisició de mobiliari i 
equipaments 

4.272,58 € 
1.454,03 € 34,03% 

Arranjament mobliari i 
obertures :1.865,58 €; 

col·locació de xapes lacades: 
248,05 

Riudellots de 
la Selva 

P1715900E 959 
Subministrament 
maquinària d'aire 
condicionat 

4.195,07 € 
1.454,03 € 34,66% 

  

Riumors P1716000C 769 
Instal·lació i adquisició 
d'aire condicionat 

5.287,70 € 
1.454,03 € 27,50% 

  

Rupià P1716200I 906 
Adquisició d'equip per a 
electrocardiogrames 

3.394,05 € 
1.454,03 € 42,84% 

  

Sant Aniol de 
Finestres 

P1719500I 883 
Adquisició de material 
sanitari 

930,05 € 
468,11 € 50,33% 

  

Sant Climent 
Sescebes 

P1716700H 979 
Adquisició de mobiliari i 
material sanitari 

605,00 € 
338,34 € 55,92% 

Escala de 5 escalons.... 
990,00 €; taula de mans i peus 

de fusta: 940,00 € 

Sant Feliu de 
Pallerols 

P1717100J 860 
Adquisició d'equipament 
sanitari i mobiliari 

1.728,36 € 
966,57 € 55,92% 

  

Sant Jaume 
de Llierca 

P1717500A 960 
Adquisició de material i 
equipament sanitari 

1.967,99 € 
1.100,58 € 55,92% 

  

Sant Joan de 
Mollet 

P1717800E 840 
Instal·lació bombes de 
calor 

1.583,89 € 
885,78 € 55,92% 

  

Sant Julià de 
Llor i Bonmatí 

P1725100J 928 
Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 

1.648,96 € 
922,17 € 55,92% 

  

Sant Llorenç 
de la Muga 

P1718000A 944 Adquisició de mobiliari 2.800,00 € 
1.454,03 € 51,93% 

  

Sant Martí 
Vell 

P1718200G 938 
Adquisició de nevera per 
medicaments 

1.225,00 € 
685,07 € 55,92% 

  

Sant Miquel 
de Fluvià 

P1718400C 925 
Adquisició de material 
mèdic 

331,54 € 
185,41 € 55,92% 

  



Sant Pau de 
Segúries 

P1718600H 984 
Vitrina per consultori 
municipal 

188,68 € 
105,52 € 55,93% 

  

Santa Llogaia 
d'Àlguema 

P1719400B 965 
Adquisició de material 
sanitari i equipament 

1.130,47 € 
568,98 € 50,33% 

  

Santa Pau P1719600G 910 
Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 

3.500,00 € 
1.454,03 € 41,54% 

  

Serinyà P1720200C 866 
Adquisició de mobiliari pel 
dispensari 

130,87 € 
73,19 € 55,93% 

  

Serra de Daró P1720300A 888 
Adquisició 
electrocardiògraf 

4.017,32 € 
1.454,03 € 36,19% 

  

Tallada 
d'Empordà, 
La 

P1720700B 973 Adquisició de mobiliari  800,00 € 
402,65 € 50,33% 

  

Terrades P1720900H 969 
Adquisició de mobiliari, i 
part proporcional de 
l'adquisició d'una caldera 

1.680,33 € 
939,71 € 55,92% 

Pintura sala d'espera: 167,34 € 

Torrent P1721000F 971 
Adquisició d'equipament 
mèdic 

3.230,70 € 
1.454,03 € 45,01% 

  

Torroella de 
Fluvià 

P1721100D 869 
Despeses d'inversió en el 
consultori local 

107,57 € 
60,16 € 55,93% 

  

Tortellà P1721300J 893 
Adquisició de material 
sanitari 

867,41 € 
485,09 € 55,92% 

  

Ullastret P1721800I 890 
Adquisició de material 
sanitari 

5.614,09 € 
1.454,03 € 25,90% 

  

Vajol, La P1701500I 885 
Adquisició d'una llitera 
elèctrica  

1.405,17 € 
785,83 € 55,92% 

  

Vall de 
Bianya, la 

P1722100C 838 
Adquisició d'equipament 
sanitari 

1.621,34 € 
906,72 € 55,92% 

  

Vall d'en Bas, 
la 

P1701700E 847 Adquisició de mobiliari 1.075,02 € 
541,08 € 50,33% 

  

Vallfogona de 
Ripollès 

P1722200A 995 
Adquisició de material per 
al consultori mèdic 

1.000,00 € 
559,24 € 55,92% 

  

Vall-llobrega P1722300I 904 
Adquisició d'una llitera 
hidràulica 

689,65 € 
385,68 € 55,92% 

  



Ventalló P1722400G 954 
Adquisició de material 
sanitari  

3.786,90 € 
1.454,02 € 38,40% 

  

Verges  P1722500D 947 
Adquisició de material 
sanitari i equipament 

400,00 € 
223,70 € 55,93% 

  

Vilabertran P1722800H 843 
Mobiliari i equipament pel 
consultori local 

1.960,73 € 
1.096,52 € 55,92% Equipament música ambient 

consultori: 717,34 

Viladamat P1723100B 926 
Material mèdic i mobiliari 
pel consultori 

2.313,45 € 
1.293,78 € 55,92% 

Treballs pintura: 1.200,00 € 

Viladrau P1723400F 781 
Adquisició de material 
mèdic i mobiliari 

3.362,78 € 
1.454,02 € 43,24% 

  

Vilafant P1723500C 936 
Adquisició de material 
sanitari 

812,65 € 
363,57 € 44,74% 

  

Vilamacolum P1724000C 778 
Instal·lació d'un aparell de 
calefacció a la sala 
d'espera del consultori  

2.913,68 € 
1.454,02 € 49,90% 

  

Vilamalla P1724100A 970 
Adquisició d'equipament 
mèdic i mobiliari 

2.887,46 € 
1.454,02 € 50,36% 

  

Vilamaniscle P1724200I 880 
Adquisició material sanitari 
i mobiliari 

2.211,37 € 
1.236,69 € 55,92% 

  

Vilanant P1724300G 872 
Despeses d'inversió en el 
consultori local 

1.101,97 € 
616,27 € 55,92% 

  

Vila-sacra P1724500B 961 
Adquisició de material 
sanitari i equipament 

1.137,03 € 
635,87 € 55,92% 

  

 

 



 

Annex II 

 
 

Ajuntament 
Data 

entrada 

Núm. 
Expedient 

2019/ 
NIF Projecte/actuació 

Import 
sol·licitat 

Motiu de desestimació 

Vidrà 25/02/19 967 P1722600B 
Folrar la paret contra les 

humitats 
1.899,70 € 

Concepte exclòs expressament 
en les bases. Base 4a 

Fontcoberta 26/02/19 991 P1707600A Adquisició desfibril·lador 1.385,45 € 
Concepte exclòs expressament 

en les bases. Base 4a 

Cantallops 26/02/19 1003 P1704500F Adquisició desfibril·ladors 1.950,75 € 
Concepte exclòs expressament 

en les bases. Base 4a 

 

 

 

 

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que disposa el punt 6 de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d’inversió en  
els consultoris locals (SACI), per a l’any 2019,  publicada al BOP de Girona núm. 27, de 7 de febrer de 2019, es publica aquesta resolució. 
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