
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions. 

DA/mm 

Núm. Expedient 2019 / 746  

X020201 

 
 
 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria del suport econòmic a col·legis 
professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de 
Girona per a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats que 
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció 
social  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: 

 

 

Nom bases: Bases específiques reguladores i 
convocatòria del programa de suport 
econòmic a col·legis professionals de la 
salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la 
demarcació de Girona per a la realització 
d'activitats de formació als seus col·legiats 
que incorporin la perspectiva de Dipsalut en 
la seva concepció de la salut i l'acció social  

Publicades al BOP de Girona, 
número  

número 81, del 26/04/2019 

Nom convocatòria: Convocatòria del programa de suport 
econòmic a col·legis professionals de la 
salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la 
demarcació de Girona per a la realització 
d'activitats de formació als seus col·legis que 
incorporin la perspectiva de Dipsalut en la 
seva concepció de la salut i l'acció social  

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 60.000,00€ 

Aplicació pressupostària:  4/3110/48912 Ajuts a  col.legis professionals 
 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de novembre de 2018 fins el 31 
d’octubre de 2019. 

Data obertura període sol·licituds  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

7 de maig de 2019 

 



 
 
 
 
 

 

“El 29 de maig de 2019 la tècnica 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:  
 
“Que s’han presentat 6 sol·licituds. Totes compleixen els requisits de les bases i la 
convocatòria d’acord amb l’Annex I . 
 
Que els col·legis professionals inclosos en l’Annex I són tots els que han formulat 
sol·licitud de subvenció en temps i forma i que estan al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb els certificats extrets, tal i 
com indica l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que 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 el límit 
fixat en els punt 7 de la convocatòria, és a dir, el 100% de la base subvencionable amb 
un màxim de 10.000,00 €.  
 
Que una vegada determinats els imports segons el punt 7 de la convocatòria, no cal 
fer cap prorrateig atès que el global que es concedeix és inferior al crèdit disponible 
per a la 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. 
 
Tots els col·legis 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 9 de les Bases reguladores d’aquesta 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.  
 
Atesos aquests antecedents, que el Consell Rector és l’òrgan competent per la 
resolució del procediment, i en virtut de la delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona del 21 d’agost de 2018, 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 suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o 
l'Acció Social de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació 
als seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de 
la salut i l'acció social , les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, per un total de cinquanta-dos mil cinc-cents setanta 
euros (52.570,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4/3110/48912, Ajuts a 
col·legis professionals del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. 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 dia 1 d’octubre de 2019.   

 
 
 
Quart. 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 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         

Num. 

Expedient 
Entitat NIF Projecte 

Base 

subvenciona-

ble corregida 

Subvenció 

que es 

concedeix 

% 

atorgat/base 

subvencion

able 

Conceptes no 

subvencionables 

2019/1875 

Col·legi de Dietistes-

Nutricionistes de 

Catalunya 

Q0801960F 
Curs tractament obesitat 

infantil 
2.570,00 € 2.570,00 € 100,00%  

2019/1848 
Col·legi Oficial de 

Psicologia de Catalunya 
Q5855028F 

Professionals per la 

promoció de la salut 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2019/1790 

Col·legi Oficial 

d'Infermeres i Infermers 

de Girona 

Q1766003F 
Sol·licitud suport 

econòmic Coigi 2018-19 
10.165,00 € 10.000,00 € 98,38 %  

2019/1843 
Col·legi de Veterinaris 

Girona 
Q1771001C 

Accions de formació 

dels professionals 

veterinaris 

15.000,00 € 10.000,00 € 66,67%  

2019/1837 
Col·legi Oficial de 

Farmacèutics de Girona 
Q1766002H 

Professionals per la 

promoció de la salut 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

2019/1822 
Col·legi de Metges de 

Girona 
Q1766001J 

Professionals per la 

promoció de la salut 
10.000,00 € 10.000,00 € 100,00%  

 
   TOTAL ..... 52.570,00 €   
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