
 
 
 
 
 

 

 
Serveis Juridics, Econòmics i d’Organització.Subvencions. 

DA/mm 

Núm. Expedient 2019 / 203  

X020201 

 
 
Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals 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 especifiques reguladores de 
subvencions adreçades a les administracions 
locals i entitats sense ànim de lucre per al 
finançament de les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals, 
equipaments municipals son es dugui a 
terme formació per a persones adultes i 
centres docents d’educació especial ubicats 
a la demarcació de Girona 

Publicades al BOP de Girona, 
número  

Número 31, de 13 de febrer de 2019 

Nom convocatòria: Convocatòria de subvencions adreçada a 
ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del 
funcionament ordinari dels consultoris locals, 
publicada al BOP de Girona número 72, d’11 
d’abril de 2019. 

Tipus de procediment: Subvencions concurrència no competitiva  

Consignació pressupostària: 200.000,00€ 

Aplicació pressupostària: 4/3110/46203 Consultoris locals per a 
ajuntaments 
 
 

Període subvencionable Del dia 1 de gener de 2018 al dia 31 de 
desembre de 2018. 

Data obertura període sol·licituds 12 d’abril de 2019 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

Del 12 d’abril de 2019 fins el 7 de maig de 
2019. 

 
El 27 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 s’han presentat 109 sol·licituds, 107 de les quals s’accepten i dues (Ajuntaments 
de Sant Martí de Llémena i Bolvir) desisteixen.  
 
Que en l’Annex I es fan constar tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que 
han formulat sol·licitud de subvenció en temps i forma. Tots ells han fet la declaració 
responsable que compleixen les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
d’acord amb l’art. 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex I 
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, el 
percentatge màxim subvencionable en funció de la població del municipi 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 
200.000,00 € destinats a la convocatòria. 
 
Que el total de subvencions valorades ascendeix a 200.000,00 € 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, 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,de 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 subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per 
finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, les 
subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen. 
 
Segon. Disposar la despesa, per un total de dos-cents mil euros (200.000,00€), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària  4/3110/46203 Programa Consultoris Locals per a 
ajuntaments 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 30 de juliol 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 

https://www.seu.dipsalut.cat/


 
 
 
 
 

 

Annex I         

Num 
Expedient  

Ajuntament CIF 
Projecte / Programa / 

Activitat 

Base 
Subvencionable 

Corregida 

% màxim 
segons 
població 

Atorgat final (1) 

% 
atorgat/base 
subvenciona

ble 

Conceptes no 
subvencionables 

2019/1604 Albanyà P1700300E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.937,22 € 100% 2.085,72 € 52,97%   

2019/1598 Albons P1700400C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.544,43 € 100% 2.085,72 € 45,90%   

2019/1818 Alp P1700600H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.455,41 € 90% 2.085,72 € 60,36%   

2019/1599 
Avinyonet de 

Puigventós 
P1701200F 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.900,00 € 90% 2.085,72 € 71,92%   

2019/1858 
Bellcaire 

d'Empordà 
P1702100G 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.800,00 € 100% 1.604,40 € 27,66%   

2019/1629 Bescanó P1702300C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
22.414,46 € 90% 2.085,72 € 9,31%   



 
 
 
 
 

 

2019/1925 Biure P1724900D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.067,83 € 100% 1.603,60 € 39,42%   

2019/1855 Borrassà P1702900J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1791 Cabanes P1703300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.385,08 € 100% 2.085,72 € 61,62%   

2019/1975 Campllong P1704200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.583,48 € 100% 1.270,27 € 80,22%   

2019/1722 Canet d'Adri P1704400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.350,00 € 100% 2.085,72 € 62,26%   

2019/1913 Cantallops P1704500F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.591,04 € 100% 2.005,50 € 77,40%   

2019/1603 Capmany P1704600D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.880,00 € 100% 2.085,72 € 72,42%   

2019/1730 Cellera de Ter, la P1720100E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.377,20 € 90% 1.716,29 € 72,20%   



 
 
 
 
 

 

2019/1911 Cervià de Ter P1705500E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.617,34 € 100% 2.085,72 € 57,66%   

2019/1636 Cistella P1705600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.845,06 € 80,22%   

2019/1863 Colera P1705900G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.938,65 € 100% 1.528,41 € 30,95% 

Reparació avaria 

elèctrica: 520,35 € 

2019/1727 Colomers P1706000E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.005,64 € 100% 2.085,72 € 69,39%   

2019/1783 Cornellà del Terri P1706100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
10.270,81 € 90% 2.085,72 € 20,31% Cànon aigua: 82,38 € 

2019/1917 Crespià P1706300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.132,82 € 100% 1.604,40 € 38,82%   

2019/1782 

Cruïlles, Monells i 

Sant Sadurní de 

l'Heura 

P1706400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.592,60 € 100% 2.085,72 € 37,29%   

2019/1723 Darnius P1706500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.888,28 € 100% 2.085,72 € 42,67%   



 
 
 
 
 

 

2019/1835 Espinelves P1706900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.150,00 € 100% 1.283,52 € 59,70%   

2019/1743 Espolla P1707000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.634,96 € 100% 2.085,72 € 79,16%   

2019/1550 Far d'Empordà P1700500J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.151,04 € 100% 2.085,72 € 29,17%   

2019/1921 Foixà P1707400F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.602,28 € 100% 2.085,72 € 80,15%   

2019/1862 
Fontanals de 

Cerdanya 
P1703600E 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.892,93 € 100% 1.636,32 € 56,56%   

2019/1825 Fontcoberta P1707600A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.218,00 € 100% 802,30 € 24,93% 

Material divers: 

182,00 € 

2019/1794 Fortià P1707900E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.330,08 € 100% 2.085,72 € 62,63%   

2019/1834 Garrigàs P1708100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.952,24 € 100% 2.085,72 € 42,12%   



 
 
 
 
 

 

2019/1813 Gombrèn P1708600J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
6.544,16 € 100% 2.085,72 € 31,87%   

2019/1900 Jafre P1709100J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.932,09 € 100% 1.549,93 € 80,22%   

2019/1634 Juià P1709400D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.300,00 € 100% 1.604,40 € 69,76%   

2019/1720 Lladó P1709500A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.239,68 € 100% 2.085,72 € 49,20%   

2019/1749 Llambilles P1709700G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.640,00 € 100% 2.085,72 € 44,95%   

2019/1549 Llanars P1709800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.051,17 € 100% 2.085,72 € 68,36%   

2019/1725 Llívia P1710100G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.457,79 € 100% 2.085,72 € 46,79% 

Lloguer: 7.260,00€; Ibi 

i escombraries: 388,58 

€ 

2019/1840 
Maçanet de 

Cabrenys 
P1710800B 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 100% 2.085,72 € 80,22%   



 
 
 
 
 

 

2019/1854 Madremanya P1710400A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.519,43 € 100% 2.021,09 € 80,22%   

2019/1748 Maià de Montcal P1711000H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.042,52 € 100% 2.085,72 € 68,55%   

2019/1852 Masarac P1710600F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.771,88 € 100% 1.421,41 € 80,22%   

2019/1895 Massanes P1710700D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.400,00 € 100% 2.085,72 € 61,34%   

2019/1824 Mieres P1711200D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.032,74 € 100% 2.085,72 € 68,77%   

2019/1903 Mollet de Peralada P1711300B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.100,00 € 100% 882,52 € 80,23%   

2019/1596 Molló P1711400J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.007,35 € 100% 2.085,72 € 69,35%   

2019/1930 Mont-ras P1711700C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.574,11 € 90% 1.877,15 € 52,52%   



 
 
 
 
 

 

2019/1731 Navata P1711800A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.772,91 € 100% 2.085,72 € 75,22%   

2019/1851 Ogassa P1711900I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.932,87 € 100% 2.085,72 € 71,12%   

2019/1864 
Palau de Santa 

Eulàlia 
P1712600D 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.923,47 € 100% 1.543,01 € 80,22%   

2019/1894 Palau Saverdera P1712700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
17.224,83 € 100% 2.085,72 € 12,11% 

  

2019/1785 Palau-sator P1712900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.721,18 € 100% 2.085,72 € 76,65%   

2019/1899 Pals P1713200B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.060,70 € 90% 1.877,15 € 61,33% 

Despeses reparacions: 

242,77 € 

2019/1781 Pardines P1713300J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.010,00 € 100% 1.612,43 € 80,22%   

2019/1554 Pau P1713600C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
8.488,97 € 100% 2.085,72 € 24,57%   



 
 
 
 
 

 

2018/1768 Pedret i Marzà P1713700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.965,83 € 100% 2.085,72 € 52,59%   

2019/1762 Planoles P1714300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.844,90 € 100% 1.479,98 € 80,22%   

2019/1638 Pont de Molins P1714400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.834,00 € 100% 2.085,72 € 73,60%   

2019/1923 Pontós P1714500D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.500,00 € 100% 2.005,50 € 80,22%   

2019/1897 Port de la Selva, el P1714900F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.121,71 € 100% 2.085,72 € 50,60%   

2019/1901 Portbou P1714700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.924,94 € 100% 2.085,72 € 71,31%   

2019/1827 Queralbs P1704700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.115,00 € 100% 1.696,66 € 80,22%   

2019/1784 Rabós d'Empordà P1715200J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.055,40 € 100% 2.085,72 € 51,43%   



 
 
 
 
 

 

2019/2619 Regencós P1715300H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.552,63 € 100% 2.047,72 € 80,22%   

2019/1592 Riells i Viabrea P1715500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 90% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1928 Riumors P1716000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.367,17 € 100% 1.604,40 € 67,78%   

2019/1815 Rupià P1716200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
961,95 € 100% 771,78 € 80,23%   

2019/1890 
Sant Aniol de 

Finestres 
P1719500I 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.650,50 € 100% 2.085,72 € 78,71%   

2019/1838 
Sant Climent 

Sescebes 
P1716700H 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.000,97 € 100% 2.085,72 € 41,71%   

2019/1734 
Sant Feliu de 

Pallerols 
P1717100J 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
7.240,29 € 100% 2.085,72 € 28,81% Fusteria 57,84 € 

2019/1750 
Sant Jaume de 

Llierca 
P1717500A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 1.604,40 € 53,48%   



 
 
 
 
 

 

2019/1605 Sant Joan de Mollet P1717800E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.701,05 € 100% 2.085,72 € 77,22%   

2019/1896 Sant Julià de Ramis P1717900C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.213,58 € 90% 2.085,72 € 64,90%   

2019/1745 
Sant Julià del Llor i 

Bonmatí 
P1725100J 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.398,97 € 100% 2.085,72 € 61,36%   

2019/1747 
Sant Llorenç de la 

Muga 
P1718000A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.518,45 € 100% 1.604,40 € 63,71%   

2019/1726 Sant Martí Vell P1718200G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.025,23 € 100% 1.624,64 € 80,22%   

2019/1867 
Sant Miquel de 

Fluvià 
P1718400C 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.000,00 € 100% 2.085,72 € 69,52%   

2019/1865 
Sant Pau de 

Segúries 
P1718600H 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.880,00 € 100% 2.085,72 € 42,74% 

Manteniment 

informàtic i d'edificis; 

650,00 € 

2019/1606 
Santa Llogaia 

d'Àlguema 
P1719400B 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.221,56 € 100% 1.693,03 € 76,21%   



 
 
 
 
 

 

2019/1892 Santa Pau P1719600G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 90% 1.604,40 € 61,71%   

2019/1898 
Saus-Camallera i 

Llampàies 
P1719900A 

Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.000,00 € 100% 1.443,96 € 72,20%   

2019/1793 Serinyà P1720200C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.905,39 € 100% 1.188,60 € 20,13%   

2019/1639 Serra de Daró P1720300A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.307,16 € 100% 1.850,81 € 80,22%   

2019/1594 Setcases P1720400I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.780,00 € 100% 1.427,92 € 80,22%   

2019/1796 Siurana d'Empordà P1705700A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.213,60 € 100% 2.085,72 € 40,01%   

2019/1893 Tallada, la P1720700B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.255,00 € 100% 1.604,40 € 71,15% 

Manteniment avaries 

calefacció i aire 

condicionat: 580,00€ 

2019/1910 Terrades P1720900H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.085,24 € 100% 1.672,78 € 80,22%   



 
 
 
 
 

 

2019/1914 Torrent P1721000F 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.179,00 € 100% 2.085,72 € 65,61%   

2019/1593 Torroella de Fluvià P1721100D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.600,00 € 100% 2.085,72 € 80,22%   

2019/1733 Tortellà P1721300J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.257,40 € 100% 2.085,72 € 48,99%   

2019/1746 Toses P1721400H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.165,42 € 100% 1.604,40 € 50,69%   

2019/1633 Ullastret P1721800I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.531,32 € 100% 2.030,63 € 80,22%   

2019/1602 Vajol, la P1701500I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.094,50 € 100% 1.680,21 € 80,22%   

1019/1597 Vall de Bianya, la P1722100C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.700,00 € 100% 2.085,72 € 77,25% Premsa: 200,00 € 

2019/1826 Vall d'en Bas, la P1701700E 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
5.492,26 € 90% 2.085,72 € 37,98%   



 
 
 
 
 

 

2019/1732 Vall-llobrega P1722300I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.034,10 € 100% 1.631,76 € 80,22%   

2019/1744 Ventalló P1722400G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.725,81 € 100% 2.085,72 € 44,13%   

2019/1795 Vidrà P1722600B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.012,78 € 100% 1.614,66 € 80,22%   

2019/1792 Vidreres P1722700J 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.695,15 € 80% 2.085,72 € 56,44%   

2019/1860 Vilabertran P1722800H 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.217,05 € 100% 1.604,40 € 72,37%   

2019/1902 Viladamat P1723100B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.994,69 € 100% 2.085,72 € 52,21%   

2019/1724 Viladasens P1723000D 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.579,72 € 100% 2.085,72 € 58,26%   

2019/1741 Vilafant P1723500C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
3.586,16 € 80% 2.085,72 € 58,16%   



 
 
 
 
 

 

2019/1905 Vilamacolum P1724000C 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.834,21 € 100% 1.604,40 € 56,61%   

2019/1729 Vilamalla P1724100A 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
4.234,53 € 100% 2.085,72 € 49,26%   

2019/1918 Vilamaniscle P1724200I 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.866,09 € 100% 2.085,72 € 72,77%   

2019/1904 Vilanant P1724300G 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
2.395,31 € 100% 1.729,37 € 72,20%   

2019/1763 Vila-sacra P1724500B 
Manteniment ordinari 

del consultori local 
1.317,18 € 100% 1.056,71 € 80,23%   

 
    TOTAL 200.000,00 €   

 
(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les 

despeses excloses (si n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció dels habitants del municipi, la subvenció màxima 
absoluta de 2.000,00 € i l’import sol·licitat en cada cas.  
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