Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions.
DA/mm
Núm. Expedient 2019 / 743
X020201

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i d’intervencions
terapèutiques per a ONL, de la línia per a organitzacions no lucratives ( ONL),per
a l’any 2019. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de
Girona (Dipsalut).

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió número 2019/09, que va tenir lloc el 6
d’agost de 2019, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

“Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Publicades al BOP
número
Nom convocatòria:

de

Bases
específiques
reguladores
de
subvencions en matèria de condicions i estils
de vida a ajuntaments i a ONL i de
intervencions terapèutiques.
Girona, Número 56, de 20 de març de 2019

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:
Període subvencionable
Data obertura període sol·licituds

Convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida i intervencions
terapèutiques per a ajuntaments i onl.
Publicada al BOP de Girona, núm. 83, de 30
d’abril de 2019.
Subvencions concurrència competitiva
250.000,00 €
4/3110/48900Programa promoció salut i
qualitat de vida per a ONL.
1 d’agost de 2018 fins al 31 de juliol de 2019
1 de maig de 2019 fins el 14 de maig de
2019.

Antecedents
El 28 de juny 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 53 sol·licituds. Del total de les sol·licituds, 50 compleixen els
requisits de les bases i la convocatòria d’acord amb l’Annex I i 3 en queden excloses
pels motius que s’indiquen en l’Annex II d’aquest informe.
Les 50 entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de
subvenció en temps i forma i estan al corrent de les seves 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.
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 els criteris i la
puntuació màxima especificada en el punt 7 de la convocatòria.
Un cop aplicada la tipologia de projecte, pressupost de l’entitat de l’any anterior i
pressupost de l’activitat a subvencionar a les sol·licituds que encaixen en l’objecte de
la convocatòria en resulta un total global de subvencions a concedir de dos-cents
quaranta-set mil tres-cents vuitanta-un euros amb seixanta-un cèntims (247.381,61 €).
En l’Annex II s’inclouen les sol·licituds que han restat excloses, 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.
Totes les entitats 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.
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 1 de juliol 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 confereix a l’esmentat òrgan, i 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 en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a ONL, per a l’any 2019, de la
línea de subvencions per a ONL, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi
detallen.
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, amb indicació del motiu.
Tercer. Disposar la despesa per un import total de dos-cents quaranta-set mil trescents vuitanta-un euros amb seixanta-un cèntims (247.381,61 €), amb càrrec a
l’aplicació el pressupost de Dipsalut de 2019, que es detalla a continuació:

Aplicació
pressupostària
Programa de promoció de la Salut i
Qualitat de Vida per a ONL

4/3110/48900

Crèdit
247.381,61 €

Quart. Alliberar el crèdit autoritzat i no disposat per a l’any 2019 i retornar-lo com a
crèdit disponible, per un import de dos mil sis-cents divuit euros amb trenta-nou
cèntims ( 2.618,39 €).

Crèdits
autoritzats
any 2019

250.000,00 €

Crèdit
disposat any
2019

Sobrant de
crèdit autoritzat

247.381,61

-2.618,39 €

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 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.
Sisè. 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.

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

Subvencions

Entitat

NIF

Projecte

Base
subvencionable corregida

Atorgat final

% atorgat/
base
subvencionable

2019/1812

AMPA CEIP la
Farga

G17962424

La convivència i l'esport:
un estil de vida

3.800,00 €

2.900,00 €

76,32%

2019/1841

Associació de
Discapacitats de les
Comarques
Gironines

G17635665

Casal esportiu inclusiu i
per a l'exclusió social estiu
2019

3.000,00 €

1.400,00 €

46,67%

2019/1850

Associació de
Diabètics de
Catalunya

Assessorament, Educació i
Formació per a persones
G60219763
amb diabetis tipus I i tipus
II

10.600,00 €

3.500,00 €

33,02%

2019/1872

Associació de
Cardiopaties
congènites AACIC

G60605318

Promoció d'hàbits
saludables en les
persones amb cardiopatia
congènita

20.100,00 €

3.000,00 €

14,93%

2019/1873

AECC Catalunya
contra el càncer

G28197564

Menjar bé és divertit

7.840,00 €

5.488,00 €

70,00%

Conceptes no
subvencionables

2019/1876

Associació per
l'orientació, formació
i inserció dels
G58540428
treballadors
estrangers

2019/1877

Federació Catalana
d'entitats contra el
Càncer

Assessorament en matèria
d'estrangeria i formació
sobre drets laborals

5.800,00 €

4.000,00 €

68,97%

G62599212

Promoció de la salut i
hàbits saludables Setmana Prevenció del
càncer 2018

11.700,00 €

6.000,00 €

51,28%

2019/1891

Associació de
trasplantats hepàtics G61003273
de Catalunya

Suport a persones amb
malalties i trasplantades
hepàtiques i les seves
famílies, sensibilització i
promoció Salut-Girona

3.200,00 €

2.500,00 €

78,13%

2019/1919

Fundació Privada
les Vetes

G17293150

Viu l'estiu en gran

10.546,97 €

5.000,00 €

47,41%

2019/1924

Federació Catalana
d´Esports de
Persones amb
Discapacitat Física

G58165127

Hospisport. Activitats
Físiques Saludables

14.018,08 €

5.000,00 €

35,67%

2019/1929

Associació Grup
Amics Senderistes
Gas Mountain

G55264428

Fem dissabte tot caminant

3.000,00 €

2.700,00 €

90,00%

Serveis externs al
desenvolupament del
projecte: 1.500,00 €

Material i maquinària
divers: 2.000,00 €;
Lloguers de furgoneta pel
transport a la deixalleria:
750,00€

2019/1937

Associació Resitua't

G55139448

Escola XXI

12.531,07 €

5.000,00 €

39,90%

2019/1943

Fundació Tutelar de
les comarques
gironines

G17752288

Servei d'Assessorament i
de previsió de futur per
persones vulnerables

49.350,00 €

12.000,00 €

24,32%

11.700,00 €

4.000,00 €

34,19%

2019/1946

Associació EMAD
Sant Feliu

G17670753

PEM programa
d'entrenament de memòria
preventiu de la malaltia
d'Alzheimer

2019/1953

Fraternitat Cristiana
de Persones amb
Discapacitat

R1700544H

Activitats, revistes i eines
per a la inclusió

5.000,00 €

2.000,00 €

40,00%

2019/1957

Altrart, Associació
Artteràpia Olot

G55121941

Salut-Integració emocional
a l'escola

6.730,00 €

5.000,00 €

74,29%

2019/1987

Associació de
Sordcecs de
Catalunya

G65149601

Projecte de PdS i millora
de la qualitat de vida de
les persones sordcegues

8.500,00 €

4.500,00 €

52,94%

2019/1988

Associació Pots

G55307409

Esport Inclusiu
extraescolar Pots!

12.500,00 €

3.000,00 €

24,00%

Material esportiu: 2.500,00
€

2019/1989

Fundació Autisme
Mas Casadevall

G58434994

Autisme. Una condició de
vida

70.450,02 €

12.000,00 €

17,03%

Gestió: 1707,13 €;
Alimentació del projecte:
12500,00 €

2019/1992

Associació dona
dóna grup
recolzament
alletament matern

G55085583

2019/1993

Centro Assistencial
Canaan

2019/2016

Fundació Servei
Gironí de Pedagogia G17148693
Social

2019/2030

Associació Gironina
de Sords

2019/2075

Grup de recolzament a
l'alletament matern de l'Alt
Empordà

1.900,00 €

900,00 €

47,37%

Hàbits nous, vida nova:
continuació 2018-2019

7.466,00 €

5.000,00 €

66,97%

Porta d'ACCÉS

45.601,65 €

8.000,00 €

17,54%

G17046285

Inclusió social i millora de
la qualitat de vida

20.517,00 €

5.000,00 €

24,37%

Caritas Diocesanas
de Girona

R1700016G

Tallers de salut i
alimentació conscient

5.645,00 €

3.387,00 €

60,00%

2019/2081

Club Esportiu
Banyoles

G17249509

El futbol, una eina
inclusiva

6.000,00 €

3.000,00 €

50,00%

2019/2082

Associació per la
Rehabilitació de les
Persones amb
Malaltia Mental

G08631574

“Capacita’t” –
Acompanyament integral
per a persones amb
trastorn mental a la
comunitat

7.654,00 €

4.592,40 €

60,00%

G17989781

Reforça’t

7.953,00 €

5.000,00 €

62,87%

2019/2088

Associació
Socioeducativa

G61242228

alimentació fresca carn i
fruita: 1.600,00 €; peix i
marisc: 600,00€; varis
congelats: 600,00 €

Altres despeses
imprevistos: 800,00 €;

Compres i consums:
500,00€

NouSol

2019/2089

Club Bàsquet
Banyoles

G17248600

Junts som més forts

5.000,00 €

2.500,00 €

50,00%

2019/2096

Associació Teatral i
Social el Trampolí

G17654989

ESPORT - IN

12.000,00 €

6.000,00 €

50,00%

2019/2098

Associació contra
l'anorèxia i la
bulímia

G60259983

Quan no t'agrades,
emmalalteixes. Promoció
de la salut i prevenció de
trastorns de la conducta
alimentària

5.000,00 €

3.000,00 €

60,00%

2019/2105

Fundació Tresc

G17397969

Mou-te per la salut

17.355,00 €

8.000,00 €

46,10%

2019/2106

Fundació Síndrome
de Down de Girona i
comarques

G17349135

Programa per una vida
saludable

25.000,00 €

8.000,00 €

32,00%

2019/2110

Asteroide B-612

G08892895

Inserció laboral per a joves
ex-tutelats EINA

22.000,00 €

8.000,00 €

36,36%

2019/2129

Fundació Privada
per a Disminuïts
psíquics del Pla de
l'Estany

G17662495

Exercici i Salut. Promoció
de la salut i la qualitat de
vida en persones amb
discapacitat intel·lectual

25.178,00 €

5.000,00 €

19,86%

G60017464

Acompanyament a
persones grans que
pateixen soledat i
aïllament a Girona

21.069,85 €

7.000,00 €

33,22%

Consell Esportiu de
la Cerdanya

V17406802

Tothom al Campus

2.300,00 €

1.800,00 €

78,26%

2019/2134

Fundació Privada
Drissa

G17588047

Alimenta la teva salut

21.986,31 €

12.000,00 €

54,58%

2019/2135

Federació Catalana
de Voluntariat social

G59106823

El Voluntariat : Qualitat de
vida i transformació social

10.000,00 €

7.000,00 €

70,00%

4.750,00 €

2.500,00 €

52,63%

2019/2131

Fundació Privada
Amics de la gent
gran

2019/2133

2019/2136

Smap Celíacs de
Catalunya

G08841751

Promoció de la qualitat de
vida de les persones
celíaques dels Pirineus a
la Costa Brava

2019/2138

Fundació Privada
Escola St. Vicenç de G17088568
Paül

KSAMEU, millorem les
condicions i estils de vida

8.000,00 €

6.000,00 €

75,00%

2019/2146

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

Activitat física aquàtica

14.000,00 €

8.400,00 €

60,00%

2019/2162

Associació
Multicapacitat

G55306096

Activitats accessibles i
inclusives

4.527,50 €

1.948,00 €

43,03%

2019/2168

Associació Tirabuixó G55280721

Tirabuixó

8.785,25 €

5.000,00 €

56,91%

Promoció del voluntariat:
446,29 €; Cursos de
formació: 149,56 €

Acreditacions als
establiments: 800,00 €;
Analítiques: 400,00 €

Consultoria gestoria:
419,75 €; remuneració
músic per composició

taules: 1.500,00 €;
Remuneració tècnic
esports per disseny taules:
960,00 €

2019/2174

Associació de
Mares i Pares
d'Alumnes de
l'Institut Carles
Rahola de Girona

G17160722

Projecte 4 potes

5.100,00 €

4.590,00 €

90,00%

2019/2175

Associació d'Acció
Solidària
Mediterrània

G55281786

Projecte d'horts EcoSocials a Blanes

17.950,00 €

5.000,00 €

27,86%

2019/2184

Associació Casal
dels Infants per a
Acció Social

G08828998

Casal Adolescents de Salt

44.551,07 €

12.000,00 €

26,94%

2019/2185

Fundació Privada
Astres

G17695768

Benestar físic i emocional
per a persones amb
discapacitat intel•lectual

3.150,35 €

1.890,21 €

60,00%

2019/2190

Agrupació de
persones sordes de
la Garrotxa

G17089103

Capacitem la inclusió en
silenci

8.500,00 €

1.500,00 €

17,65%

2019/2207

Fundació Privada
Minusvàlids Físics
Associats

G17378704

Promoció de la salut a
través de l'activitat física i
l'esport del CAI-MIFAS

17.789,00 €

5.586,00 €

31,40%

Disseny: 3.850,00 €

2019/2196

Agrupació de sords
de Ripoll i comarca

G17072075

Trenquem barreres

3.500,00 €

800,00 €

22,86%

Annex II – peticions excloses

Núm. Expedient

2019/2191

2019/2200

2019/1986

NIF

Projecte

Import
sol·licitat

Motius desestimació

Fundació Privada Mifas

G17378704

Promoció de la salut a
través de l'activitat física
i l'esport del CAI-MIFAS

5.586,00 €

Sol·licitud duplicada.

AMPA Escola Josep
Dalmau Carles

G17289133

Millora condicions i
estils de vida

2.900,00 €

Desistiment.Presentació incorrecta i l’entitat no ha
respost requeriment formal enviat per Dipsalut.

G17569443

Campanya de protecció
solar a les escoles de
Roses

3.000,00

No compleix punt 1 Objecte de la convocatòria.El
concepte sol·licitat no encaixa en l’objecte.

Entitat

Fundació Roses contra el
Càncer

