
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions. 

DA/mm 

Núm. Expedient 2018 / 2341  

X020201 

 
 
 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions de per al finançament 
de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la demarcació 
de Girona 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 2019/06, que va tenir lloc 

l’11 de juny de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 

“Quadre de característiques de la subvenció: 

 

Nom bases: Bases per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de la demarcació de Girona (pt08) 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

BOP de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 
2019 

Nom convocatòria: Convocatòria per al finançament de la 
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme 
a les platges a la demarcació de Girona, 
publicada al BOP de Girona núm.57, de 21 
de març de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència competitiva  

Consignació pressupostària: 600.000,00 € 
 

Aplicació pressupostària: 5/3110/46201/Programa de salvament i 
socorrisme 
 

Període subvencionable Del 16 d’octubre de 2018 fins al dia 15 
octubre de  2019 

Data obertura període sol·licituds El 22 de març de 2019 
 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 22 de març de 2019 fins el 23 d’abril de 
2019 
 

 
“El 9 de maig de 2019, el cap de l’Àrea de Salut Ambiental emet un informe sobre les 
sol·licituds presentades a la convocatòria que consta al quadre anterior on esmenta: 
 
 
“Que s’han presentat un total de 20 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 1 de les bases específiques reguladores de la subvenció. 



 
 
 
 
 

 

Amb la presentació de la sol·licitud, els ajuntaments 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.” 
 
A més en l’esmentat informe exposa que: 
 
“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. 
 
Tercer: La despesa, per un total de sis-cents mil euros (600.000,00 €) serà amb càrrec 
a la següent aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany: 
 
     5/3110/46201 Programa suport econòmic seguretat, salvament i socorrisme.” 
 
 
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 vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció 
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 14 de maig 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 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 al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i 
socorrisme a les platges de la demarcació de Girona 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 total de sis-cents mil euros ( 600.000,00 €) amb  
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a 
continuació: 
 
 

 Aplicació 

pressupostària 
Crèdit 

Programa suport econòmic seguretat, 

salvament i socorrisme 
5/3110/46201 600.000,00 € 

 
 
 
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’haurà d’efectuar, com a 
màxim, el 17 d’octubre 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. “ 
 
 

https://www.seu.dipsalut/


 
 
 
 
 

 

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 

Núm. 
expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
Coeficient de valoració Import final 

% Base 
subvencionable 

     

Resultat del coeficient 
tècnic a partir dels 

criteris valorats   

2019/1419/
X020202 

Begur  P1701400B 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
76.064,62  € 0,92 17.547,02 € 23,07% 

2019/1640/
X020202 

Blanes P1702600F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
202.520,59  € 0,96 48.749,85 € 24,07% 

2019/1529/
X020202 

Cadaqués  P1703500G 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
25.000,00  € 0,50 4.000,00€ 16,00% 

2019/1478/
X020202 

Calonge P1703800A 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
268.900,00  € 0,96 45.635,65€ 16,97% 

2019/1444/
X020202 

Castelló 

d'Empúries 
P1705200B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
153.745,00  € 0,89 10.029,81€ 6,52% 

2019/1620/
X020202 

Castell - Platja 

d'Aro  
P1705300J 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
276.821,81  € 0,96 66.635,31€ 24,07% 

2019/1654/
X020202 

Colera  P1705900G 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament  

18.137,90  € 0,22 1.995,17€ 11,00% 

 

 



 
 
 
 
 

 

Núm. 
expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
Coeficient de valoració Import final 

% Base 
subvencionable 

2019/1591/
X020202 

L'Escala  P1706800H 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
177.007,34  € 0,90 30.089,44€ 17,00% 

2019/1420/
X020202 

Llança  P1709900C 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
52.762,83  € 0,88 11.642,43€ 22,07% 

2019/1577/
X020202 

Lloret de Mar  P1710200E 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
370.000,00 € 0,96 89.064,75€ 24,07% 

2019/1576/
X020202 

Palafrugell  P1712400I 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
141.861,88   € 0,96 20.059,63€ 14,14% 

2019/1667/
X020202 

Palamós  P1712500F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
144.921,00 € 0,92 33.431,20 € 23,07% 

2019/1277/
X020202 

Pals   P1713200B 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
54.522,86  € 0,96 13.124,50€ 24,07% 

2019/1551/
X020202 

Port de la selva P1714900F 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
35.725,30   € 0,92 8.241,32€ 23,07% 

2019/1278/
X020202 

Roses  P1716100A 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament  

311.279,02   € 0,89 69.466,07€ 22,32% 

2019/1575/
X020202 

Sant Feliu de 

Guíxols 
P1717000B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
140.708,06  € 0,96 33.870,62€ 24,07% 



 
 
 
 
 

 

Núm. 
expedient 

Ajuntament CIF Objecte 
Base 

subvencionable 
Coeficient de valoració Import final 

% Base 
subvencionable 

2019/1623/
X020202 

Sant Pere 

Pescador  
P1718700F 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
135.000,00  € 0,73 22.316,34€ 16,53% 

2019/1691/
X020202 

Tossa de Mar P1721500E 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
142.798,40   € 0,93 33.299,61€ 23,32% 

2019/1511/
X020202 

Torroella de 

Montgrí 
P1721200B 

Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament 

i socorrisme de platges 
169.500,00   0,96 40.801,28 24,07% 

      
600.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Annex II 

 

Núm. expedient Ajuntament CIF Objecte Import sol·licitat Desestimació 

2019/1421/X020202 Banyoles  P1701600G 
Programa de suport econòmic per 
la seguretat, vigilància, salvament i 

socorrisme de platges 
17.600,00 € 

Incompliment del punt 1. Objecte de les 
bases reguladores de la subvenció. 
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