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Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per a ONL, per a l’any 2020. Girona. Organisme
Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut).
El Consell Rector de Dipsalut, es va reunir en la sessió ordinària número 2020/07, que
va tenir lloc el dia 6 d’agost de 2020, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“Quadre de característiques de la subvenció:
Nom bases:

Publicades al BOP de Girona,
Nom convocatòria:

Bases específiques reguladores de subvencions
en matèria de condicions i estils de vida a
ajuntaments i a ONL i de intervencions
terapèutiques.
Número 56, de 20 de març de 2019
Convocatòria de subvencions en matèria de
condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a
l'any 2020.Publicada al BOP de Girona núm.112,
del dia 11 de juny de 2020.

Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Subvencions concurrència competitiva
220.000,00 €
4/3110/48900/Programa “foment condicions i
estils de vida" per a ONL
Període subvencionable
Del dia 1/08/2019 al 31 de juliol de 2020
Data
obertura
període Del 12/06/2020 al 30/06/2020
sol·licituds
Prevista a l’article 10 del Pla Estratègic de Dipsalut de 2020 i els costos de la qual
consten a l’article 13.
Antecedents
El 16 de juliol de 2020, 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 49 sol·licituds. Del total de les sol·licituds valorades, 48
compleixen els requisits de les bases i la convocatòria i es detallen en l’Annex I. Se
n’ha exclòs una perquè no compleix amb el que determina el punt 3 de la
convocatòria.

Les entitats que s’inclouen en l’Annex I són totes les que han formulat sol·licitud de
subvenció en temps i forma. Les 48 entitats incloses en Annex I esmentat declaren
que 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.
Les entitats de l’Annex I compleixen els requisits per accedir a aquestes subvencions
de les Bases i la convocatòria (ser entitat sense ànim de lucre, tenir seu o delegació a
les comarques de Girona i un projecte que encaixi en el punt 1 de la convocatòria) i
declaren que no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de
conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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 es detalla en la Taula 1. En funció de la tipologia
del projecte i tenint en compte l’import sol·licitat i la base subvencionable corregida, es
concreta l’import final de la subvenció (Annex I).
Que en l’Annex II s’inclou la sol·licitud exclosa amb indicació del motiu d’exclusió.
Que l’import total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a dos-cents
vint mil euros (220.000,00€), i per tant s’exhaureix el crèdit disponible per a la
convocatòria en aquest procediment.”
S’han presentat 49 sol·licituds, 48 de les quals compleixen els requisits de la
convocatòria. Una queda exclosa per no complir els requisits.
Les entitats que s’inclouen en l’Annex I compleixen amb tots els requisits previstos a
les bases reguladores i a la convocatòria per obtenir aquesta subvenció. Amb la
presentació de la sol·licitud han declarat 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.
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.
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.
D’acord amb el punt vuitè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
Atès que el contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada
anteriorment es valora favorablement.
Atès que de conformitat amb el punt vuitè de les Bases reguladores la presidenta de
Dipsalut és la presidenta 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 la presidenta de la Comissió Qualificadora és
l’encarregada 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, 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 ONL (CEV),
per a l'any 2020, 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 import total de dos-cents vint mil euros (220.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de Dipsalut de 2020, que es
detalla a continuació:

Programa foment condicions i
estils de vida per a ONL

Aplicació
pressupostària

Crèdits

4/3110/48900

220.000,00 €

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 dia 8 d’octubre de 2020.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats a través del tauler electrònic (eTauler) 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

Llistat de subvencions

Atorgat final
(1)

%
atorgat/base
subvenciona
ble

NIF

Projecte/Activitats

Base
subvencionable
corregida

2020/1236

Federació Catalana
d'Entitats contra el
Càncer

G62599212

Promoció de la salut i
hàbits saludablesSetmana de prevenció
del càncer

12.400,00 €

4.931,83 €

39,77%

2020/1246

Associació Resitua't

G55139448

Escola XXI

15.970,00 €

8.346,18 €

52,26%

2020/1263

Associació per a la
rehabilitació de
persones amb
malaltia mental
(AREP)

G08631574

Acompanyament integral
per a persones amb
trastorn mental a la
comunitat

7.714,80 €

3.512,13 €

45,52%

2020/1264

AECC Catalunya
contra el Càncer

G28197564

Menjar bé és divertit

8.661,09 €

4.600,08 €

53,11%

2020/1267

Agrupació del Sord
de Ripoll i Comarca

G17072075

Trenquem barreres

4.300,00 €

758,75 €

17,65%

Núm.
Expedient

Entitat

Conceptes no
subvencionables

G60219763

Assessorament,
educació i formació per a
persones amb diabetis
tipus I i II

12.300,00 €

3.414,35 €

27,76%

G17089103

Capacitem la inclusió en
silenci

8.500,00 €

1.138,12 €

13,39%

2020/1314

Associació EMAD
Sant Feliu

G17670753

Programa d'entrenament
de la memòria preventiu
per a la malaltia
d'Alzheimer

9.100,00 €

2.731,48 €

30,02%

2020/1321

Club Bàsquet
Banyoles

G17248600

Capacitats: Junts som
més forts

5.000,00 €

1.896,86 €

37,94%

2020/1340

Federació Catalana
d'esports de
persones amb
discapacitat física

G58165127

Hospisport. Activitats
físiques saludables

14.000,00 €

5.690,58 €

40,65%

2020/1341

Federació esportiva
Catalana de
paralítics cerebrals

2020/1343

Fundació Autisme
Mas Casadevall,
Fundació Privada

2020/1268

Associació de
Diabètics de
Catalunya

2020/1269

Agrupació de les
persones sordes de
la Garrotxa

G60121043

Fent Salut 2019

G58434994

Autisme: una condició de
vida

21.000,00 €

99.798,71 €

2.655,60 €

9.104,92 €

12,65%

Material: 1.000,00€;
altres despeses: 500,00
€

9,12%

Alimentació: 12.500,00 €;
Gestió i seguiment
administratiu del
projecte: 1.270,18 €

2020/1344

SMAP Celíacs de
Catalunya

G08841751

Promoció de la salut i la
qualitat de vida de les
persones celíaques a la
província de Girona

9.500,00 €

5.690,58 €

59,90%

6.730,00 €

4.595,71 €

68,29%

2020/1350

Altrat, Associació
Artteràpia Olot

G55121941

SALUT - Integració
emocional a l'escola.
Projecte d’Artteràpia al
CEIP Joan Maragall de
Santa Pau Curs 2018-19

2020/1351

Fundació Tutelar de
les comarques
gironines

G17752288

Servei d'assessorament i
de previsió de futur per a
persones vulnerables

50.600,00 €

9.104,92 €

17,99%

2020/1352

Centre Assistencial
Canaan

G61242228

Hàbits nous, vida nova;
continuació 2019-2020

14.368,00 €

6.266,46 €

43,61%

2020/1353

Associació d’ajuda
als afectats de
Cardiopaties
infantils de
Catalunya ACIC

G60605318

Promoció d'hàbits
saludables en les
persones amb
cardiopatia congènita

19.800,00 €

2.276,23 €

11,50%

2020/1380

Associació família i
salut mental de
Girona i comarques

G17557661

Salut física i mental

1.990,00 €

1.207,92 €

60,70%

Material oficina: 300,00 €

2020/1381

Grup Iris. Associació
d'empordaneses
G55169262
afectades de càncer
de mama

2020/1382

Escola de futbol
Ter-Brugent,
associació esportiva

2020/1389

2020/1390

Mirant endavant,
treballant i acompanyant

4.514,67 €

3.082,93 €

68,29%

G17933037

Saltem al camp

6.210,00 €

3.384,00 €

54,49%

Club Esportiu
Banyoles

G17249509

Cap nen sense jugar a
futbol

12.000,00 €

4.552,46 €

37,94%

Fundació Privada
Drissa

G17588047

Alimenta la teva salut

27.293,29 €

7.587,44 €

27,80%

Material 500,00 €

15.682,20 €

6.069,95 €

38,71%

Cost coordinador
territorial Girona
5.380,23€; Formació
Voluntariat 360,00 €;
material oficina i
d'administració 100,00 €

Atenció social a
persones afectades
G63880165
d'ELA i les seves famílies
a la província de Girona

18.509,83 €

7.587,44 €

40,99%

Telèfons: 140,00 €

KSAMEU, millorem les
condicions i estils de vida

9.000,00 €

4.552,46 €

50,58%

2020/1391

Fundació Privada
Amics de la Gent
Gran

G60017464

2020/1392

Fundació
Internacional Miquel
Valls

2020/1394

Fundació Privada
escola Sant Vicenç
de Paül

G17088568

Aquest aïllament el
superem amb les
persones grans

2020/1399

Fundació Vilagran
Maristany

G17582123

Millorem la salut de les
persones mitjançant la
rehabilitació i la
introducció de noves
eines

2020/1407

Fundació Tresc

G17397969

La salut no s'atura

19.800,00 €

7.587,44 €

38,32%

G60259983

L’anorèxia després del
covid19. Ajuda
terapèutica i
acompanyament
psicològic durant el
confinament i els mesos
posteriors

5.500,00 €

2.276,23 €

41,39%

Link

13.107,13 €

4.371,88 €

33,35%

8.900,00 €

4.051,69 €

45,52%

2020/1408

Associació contra
l'Anorèxia i la
Bulímia

2020/1409

Fundació Servei
Gironí de Pedagogia G17148693
Social

2020/1410

Integra. Associació
de discapacitats
intel·lectuals

G17035445

Lleure inclusiu per a
persones amb
discapacitat intel·lectual

24.000,00 €

4.552,46 €

18,97%

2020/1411

Càritas Diocesanas
de Girona

R1700016G

Tallers de salut i
alimentació conscient

4.612,97 €

2.100,04 €

45,52%

Cadira terapèutica,
seient coixí: 1.548,55 €;
material sanitari,
prevenció:6.709,43 €;
equipament activitats
rehabilitació:782,02

Mòbil tècnics: 350,00 €

2020/1412

Fundació Adecco

G82382987

Projecte PIORE 2020

13.982,49 €

6.373,45 €

45,58%

2020/1413

Fundació Síndrome
de Down de Girona i
comarques

G17349135

Per una vida saludable

23.750,00 €

7.587,44 €

31,95%

2020/1414

Federació Catalana
G59106823
de Voluntariat Social

El voluntariat, una xarxa
transformadora en la
millora de la qualitat de
vida de les persones

8.500,00 €

4.514,52 €

53,11%

2020/1415

Fundació Privada
Mifas

Promoció de la salut a
G17378704 través de l'activitat física i
l'esport

23.122,00 €

4.173,09 €

18,05%

2020/1416

Associació
Multicapacitat

G55306096

Activitats accessibles i
inclusives

1.850,00 €

1.100,18 €

59,47%

G17695768

Suport i acompanyament
a famílies de persones
amb discapacitat
intel·lectual

15.780,60 €

7.184,06 €

45,52%

G61003273

Suport a persones amb
malalties i trasplantades
hepàtiques sensibilització i promoció
de la salut

4.200,00 €

1.517,49 €

36,13%

2020/1417

Fundació Privada
Astres

2020/1436

Associació de
transplantats
hepàtics de
Catalunya

Serveis i suport digitals,
equips
informàtics,plataformes
virtuals, eines
electròniques: 2.000,00 €

2020/1437

Associació
Socioeducativa
NouSol

G17989781

Projecte Reforça't

28.987,48 €

8.725,55 €

30,10%

2020/1438

Fundació Privada
per a Disminuïts
Psíquics de la
comarca del Pla de
l'Estany

G17662495

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

25.500,00 €

3.793,72 €

14,88%

2020/1439

Casal dels infants
per a acció social
als barris

G08828998

Casal Adolescents de
Salt

49.980,00 €

9.104,92 €

18,22%

2020/1440

Associació Tirabuixó G55280721

Tirabuixó

9.334,66 €

3.793,72 €

40,64%

2020/1441

Associació Pots

G55307409

Lleure i esport inclusiu
“Pots!”

22.200,00 €

4.552,46 €

20,51%

2020/1452

Fundació Privada
Montilivi

G55121891

Hidroteràpia i activitat
física aquàtica

14.000,00 €

6.373,45 €

45,52%

2020/1478

Consell Esportiu de
la Cerdanya

V17406802

Projecte tothom fa esport

3.600,00 €

2.124,48 €

59,01%

Compra material
activitats: 1.337,86 €

Lloguers instal·lacions:
800 €

2020/1479

Athena Foment per
a l'esperit
empresarial i
ocupació amb
l'acompanyament
d'arts escèniques

G55283550

e-Referent Garrotxa

14.960,39 €

3.034,97 €

20,29%

Despeses de lloguer
d'instal·lacions:
2.032,80€; despeses
màrqueting online web:
1.800,00 €

2020/1480

Fundació Unió
Esportiva Olot

G55203723

Futbol formatiu i inclusiu

7.600,00 €

3.641,97 €

47,92%

Material: 3.000,00 €

2020/1481

Associació Junts i
Endavant

G55123822

El lleure com estil de
Vida

6.142,00 €

2.725,41 €

44,37%

Material fungible: 100,00
€; serveis copisteria:
100,00€

TOTAL ......

220.000,00
€

(1) S’ha aplicat a cada peticionari la subvenció màxima possible tenint en compte la base subvencionable un cop deduïdes les
despeses excloses (quan n’hi ha), el percentatge màxim de subvenció en funció del pressupost de l’entitat, la subvenció màxima
segons tipus de projecte, i l’import sol·licitat en cada cas.

Annex II sol·licituds desestimades

Núm. Expedient

Entitat

NIF

Projecte/Activitat

Motius desestimació

2020/1317

Asteroide B-612

G08892895

Inserció Laboral per a joves
extutelats EINA

Incompleix punt núm. 3 de les Bases reguladores.
No acrediten tenir seu o delegació a les comarques
de Girona

