Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització. Subvencions.
DA/mm
Núm. Expedient 2020/1074
X020201

Edicte de la resolució de la convocatòria per al programa de suport econòmic
pel finançament de projectes per a l’acollida i inclusió social de joves en risc
d’exclusió. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona
(Dipsalut).
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2020/08, que va tenir lloc,
el dia 15 de setembre 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:
Tipus de procediment:
Consignació pressupostària:
Aplicació pressupostària:

Periode subvencionable
Termini
de
sol·licituds

Bases específiques reguladores de subvencions
per a l'acollida i la inclusió social de joves en risc
d'exclusió.
Número 61, de 26 de març de 2020.
Convocatòria de subvencions per a les accions
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en
risc d’exclusió
Subvencions concurrència competitiva
2020: 159.600 €
2021: 120.000 €
Consignació total convocatoria: 279.600,00 €
Ajuts de foment muncipal a ajuntaments
1/3110/46200
Prog. Foment coop int. DDHH i pobresa
CC1/2310/46501
Prog. Foment Coop. Int. Respecte als drets
humans
1/2310/48913
Prog.FomentDrets Humans consorcis
1/2310/46704
Del dia 1 de gener de 2020 al 30 de setembre de
2021.

presentació Del dia 8 de juliol de 2020 al dia 23 de juliol de
2020.

Antecedents:
El dia 26 d’agost de 2020, la cap de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i
Relacions institucionals emet un informe sobres les sol·licituds presentades a la
convocatòria que consta en el quadre anterior on esmenta :
“Que s’han presentat 24 sol·licituds de subvenció per les accions destinades a
l’acollida i la inclusió social de joves en risc d’exclusió, 17 d’entitats sense ànim de
lucre, 4 d’Ajuntaments, 2 de Consorcis d’acció i benestar social i 1 Consell Comarcal.
D’aquestes 15 compleixen el requisits de de les bases i la convocatòria i 9 queden
excloses pels motius que es detallen en l’Annex II.
Que els Ajuntaments, Consells Comarcals o Consorcis d’acció/benestar Social
sol·licitants poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes
bases i han acreditat el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
mitjançant la declaració responsable. Que els beneficiaris que són entitat sense ànim
de lucre es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat
Social.
Que d’acord amb la previsió dels destinataris previstos en les bases reguladores i la
convocatòria per tal que els consorcis d’acció / benestar social puguin ser beneficiaris
en aquesta proposta de resolució i per tal de resoldre la falta de previsió d’una
aplicació pressupostària específica, s’incorpora en aquesta proposta una aplicació
pressupostària per aquest destinatari sense alterar l’import total concedit.
Que l’objecte indicat en les sol·licituds dels ajuntaments, consells comarcals,
consorcis de benestar i acció social i entitats sense ànim de lucre que consten en
l’Annex I s’ajusta al que es marca a les bases com a objecte subvencionable.
Que el nombre de sol·licituds presentades no permet adjudicar als sol·licitants la
subvenció màxima d’acord amb l’import sol·licitat que correspondria en cada cas per
ajustar-se als 279.600,00 € destinats a la convocatòria. La distribució del crèdit
prevista a la convocatòria queda de la següent manera:

Ajuts de
foment
municipal a
ajuntaments

Aplicació

TOTAL
Crèdit
inicialment
previstos

Crèdit
inicialment
previstos
2020

Crèdit
inicialment
previstos
2021

1/3110/46200

79.600,00 €

39.600,00 €

40.000,00 €

TOTAL
Crèdits a
disposar

Crèdits a
disposar
2020

Crèdits a
disposar
2021

67.478,92 €

38.462,98 €

29.015,94 €

Imports a
augmenta
ri
disminuir

-12.121,08

Prog.foment
coop
int.drets
humans i
pobresa
extr.Con.co
m.
Programa
de foment
Coop.int.res
pecte als
drets
humans
ONL
Prog.
Foment
Drets
Humans
Consorcis.
TOTAL

1/2310/46501

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

1/2310/48913

140.000,00€

80.000,00 €

60.000,00 €

1/2310/46704

0,00 €

0,00 €

279.600,00€

159.600,00€

0,00 €

120.000,00€

22.571,35 €

12.865,67 €

9.705,68 €

165.819,46€

94.517,11 €

71.302,35 €

23.730,27 €

13.526,26 €

10.204,01 €

279.600,00

159.372,02€

120.227,98 €

-37.428,65

25.819,46

23.730,27

0,00

El total de subvencions valorades ascendeix a 279.600,00 €. Per tant, s’exhaureix la
dotació de la convocatòria en aquest procediment.”
Atès que es fa necessari redistribuir els crèdits de les aplicacions d’aquesta
convocatòria i la tramitació corresponent s’ha de generar a través del programa del
Gestor de Subvencions–Accede, a efectes de la comunicació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), per a l’anualitat 2021 ha requerit deixar a crèdit
0,00 € dues de les autoritzacions de crèdit aprovades per decret de Presidència, de
data 3 de juliol de 2020, i tornar-les a generar amb l’augment de l’aplicació dotant-les
amb els imports corresponents als crèdits redistribuïts a l’esmentada redistribució.
Fonaments de dret:
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.

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 27 d’agost de 2020 ha examinat i
valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
El contingut de l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora esmentada
anteriorment es valora favorablement.
El punt 2 de la convocatòria d’aquesta subvenció estableix que una vegada acordada
la proposta de resolució, es podran redistribuir els imports atorgats finalment entre les
diferents aplicacions pressupostàries, sense superar l’import màxim de la
convocatòria.
De conformitat amb l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Qualificadora
esmentats anteriorment es fa necessari redistribuir el crèdit entre les aplicacions
d’aquesta convocatòria i una esmena parcial d’addició a la convocatoria, sense
efectes a tercers, per incorporar l’aplicació per tal de poder atendre les sol·licituds
presentades per Consorcis d’Acció Social amb càrrec a l’aplicació adequada.
Atès que l’òrgan competent per aprovar l’addició de l’aplicació pressupostària i per
aprovar la redistribució de crèdit entre aplicacions és el mateix que va aprovar
l’autorització de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, és a dir, la
Presidència de Dipsalut.
En data 1 de setembre de 2020, s’ha aprovat per decret de Presidència delegar al
Consell Rector de Dipsalut, amb base a l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’aprovació de la redistribució de crèdit entres
les aplicacions d’aquesta convocatòria i modificar el punt segon del decret de
Presidència d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a les accions
destinades a l'acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió, per a l'any 20202021, de data de 3 de juliol de 2020, per tal d’addicionar l’aplicació pressupostària
“Prog.de Foment Drets Humans Consorcis”.
D’acord, amb l’informe proposta de data 2 de setembre de 2020, emès per la tècnica
de la Secció d’Acció Social de l’Àrea de Govern i Relacions institucionals i la gerent de
Dipsalut
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, atès que la presidenta de la Comissió Qualificadora és l’encarregada
de formular la proposta de resolució de la subvenció, atès el decret de Presidència, de
data 1 de setembre de 2020, esmentat anteriorment, i atès que el Consell Rector és
l`òrgan competent per 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: Redistribuir el crèdit previst en la convocatòria amb càrrec a les aplicacions
del pressupostàries del pressupost de Dipsalut, que es detallen a continuació:
Per a l’any 2020:

Aplicació
Ajuts de foment
municipal a
ajuntaments

Prog.foment coop
int.drets humans i
pobresa
extr.Con.com.
Programa de
foment
Coop.int.respecte
als drets humans
ONL
Prog. Foment
Drets Humans
Consorcis.
TOTAL

Crèdits
autoritzats
inicials

1/3110/46200

39.600,00 €

1/2310/46501

40.000,00 €

1/2310/48913

1/2310/46704

Crèdits
redistribuits

38.462,98 €

Diferència

-1.137,02

12.865,67 €

-27.134,33 €

80.000,00 €

94.517,11 €

+14.517,11 €

0,00 €

13.526,26 €

+13.526,26 €

159.600,00€

159.372,02 €

-227,98 €

Per a l’any 2021:

Ajuts de foment
municipal a
ajuntaments

Prog.foment coop
int.drets humans i
pobresa
extr.Con.com.
Programa de foment
Coop.int.respecte als
drets humans ONL

Prog. Foment Drets
Humans Consorcis.

Aplicació

Crèdits
autoritzats
inicials

1/3110/46200

40.000,00 €

Crèdits
redistribuits

29.015,94 €

Diferència

-10.984,06 €

1/2310/46501

20.000,00 €

1/2310/48913

60.000,00 €

71.302,35 €

1/2310/46704

0,00 €

10.204,01 €

+10.204,01€

120.000,00€

120.227,98 €

+227,98 €

TOTAL

9.705,68 €

-10.294,32 €

+11.302,35 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:
Aplicació
pressupostària

Reajust 2020

Reajust 2021

-1.137,02

-10.984,06

-27.134,33 €

-10.294,32

+14.517,11 €

+11.302,35

+13.526,26 €

+10.204,01

1/3110/46200
1/2310/46501
1/2310/48913
1/2310/46704

Tercer. Publicar la redistribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de
Girona
Quart. Acceptar les puntuacions atorgades segons criteris de valoració del punt 7 de
la convocatòria que consten a la Taula 1.
Cinquè. Concedir als beneficiaris que consten a l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a les accions destinades a l'acollida i inclusió social
de joves en risc d’exclusió, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.
Sisè. Desestimar les sol·licituds que consten a l’Annex II, pels motius que s’hi
indiquen.
Setè. Disposar la despesa de dos-cents setanta-nou mil sis-cents euros (279.600,00
€), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de Dipsalut, d’acord amb la
distribució que es detalla a continuació i amb les imputacions detallades a l’Annex III:

Aplicació
pressupostària
Ajuts de foment
municipal a ajuntaments
Prog.foment coop
int.drets humans i
pobresa extr.Com.com.

Programa de foment
Coop.int.respecte als
drets humans ON
Prog. Foment Drets
Humans Consorcis.
TOTAL

1/3110/46200

1/2310/46501

Any 2020
38.462,98 €

Any 2021
29.015,94 €

12.865,67 €

9.705,68 €

1/2310/48913

94.517,11 €

71.302,35 €

1/2310/46704

13.526,26 €

10.204,01 €

159.372,02€

120.227,98 €

Atès que la concessió comporta despeses de caràcter plurianual, al comprendre més
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article

174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vuitè. Les entitats beneficiàries poden demanar una bestreta del 57% de la subvenció
total atorgada, segons es disposa en el punt 8 de la convocatòria.
Novè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i a la seva justificació mitjançant el formulari de compte justificatiu específic
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://www.seu.dipsalut.cat), en
compliment de l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la documentació que consta al punt 12è de les Bases reguladores.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim el dia 15 d’octubre de 2021.
Desè. 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

Ajuntament/
Entitat

CIF

Objecte
Servei d'acolliment
residencial temporal per a
joves migrants sense
referents
Actuació per a la cobertura
de necessitats d'emergència
habitacional i subsistència
per a joves emigrants sols

Base
subvencionab
le

Import final

% Base
subvencionab
le

49.511,83 €

22.571,35 €

45,59%

40.000,00 €

21.865,99 €

54,66%

2020/1599

AJUNTAMENT
DE FIGUERES

P1707200J

2020/1610

AJUNTAMENT
DE GIRONA

P1708500B

2020/1625

AJUNTAMENT
DE
PALAFRUGELL

P1712400I

HABITATGES D'INCLUSIÓ
PER A JOVES NO
ACOMPANYATS

54.697,92 €

23.041,58 €

42,12%

2020/1612

CONSELL
COMARCAL DE
L'ALT
EMPORDÀ

P6700008C

Creació d'un Servei
d'habitatge temporal per a
noies joves migrades soles
majors de 18 anys a les
comarques gironines

50.000,00 €

22.571,35 €

45,14%

2020/1631

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

G17925215

Servei d’habitatges per a
joves sense llar

41.363,27 €

20.925,52 €

50,59%

2020/1630

FUNDACIÓ
SERVEI GIRONI
DE PEDAGOGIA
SOCIAL

G17148693

Habitatge per a joves
extutelats en risc d'exclusió
Residencial

33331.37 €

22.571,35 €

67,72%

G17397969

AVANCEM

73.935,00 €

22.806,47 €

30,85%

2020/1629

FUNDACIÓ
TRESC

Conceptes no
Subvencionables

Adeqüació d’espais

Amortització i despeses
finances

2020/1626

SUARA SERVEIS
SCCL

2020/1639

Suport a l’habitatge per a
joves migrants a la Garrotxa

44.640,18 €

21.395,75 €

47,93%

ASSOCIACIÓ
Projecte Mediació i Suport als
SOCIAL PROJECT G55361737
Joves
4.0

15.900,00 €

13.778,78 €

86,67%

2020/1614

ASSOCIACIÓ
SOCIOEDUCATIV
A NOUSOL

G17989781

Em Construeixo

19.660,00 €

17.310,00 €

88,05%

2020/1609

CARITAS
DIOCESANAS DE
GIRONA

R1700016

ESPAI JOVE, BAUT@

31.083,00 €

16.534,54 €

53,19%

2020/1598

Consorci d'Acció
Social de la
Garrotxa

Accions de Sensibilització per
a l’acollida i la inclusió social
P6700012E
de joves en risc d’exclusió a
la Comarca de la Garrotxa

7.875,00 €

6.828,30 €

86,71%

2020/1587

Consorci de
Benestar Social
del Gironès – Salt

Q1700548I

JOVES MIGRATS SOLS

38.000,00 €

16.901,97 €

44,48%

G17679267

1ª OPORTUNITAT Espai de
Formació Integral per a joves
migrats sols

54.772,19 €

16.350,82 €

29,85%

G17143108

Servei Prepara't

78.725,47 €

14.146,23 €

17,97%

2020/1613

2020/1600

FUNDACIÓ
PRIVADA GENTIS
FUNDACIO
PRIVADA OBRA
SOCIAL
COMUNITARIA
BELLVITGE
(OSCOBE)

F17444225

Elaboració de pàgina web i
manteniment

Annex II
Núm.
expedient

Entitat

1596

FUNDACIÓ PRIVADA
DRISSA

1597

1615

1617

CIF

Objecte

G17588047

ASSOCIACIO DE
DESENVOLUPAMENT
DEL CENTRE
G55338685
D'EQUINOTERAPIA
LA MARGINERA DE
LA BOSA
ASSOCIACIÓ
CULTURAL PER A LA
COOPERACIÓ AL
G55316921
DESENVOLUPAMENT
AZAHARA
ASSOCIACIÓ
RANURA

G55300347

Import sol·licitat

Desestimació

La Foixarda, acompanyament, suport i
mentoratge en primera persona a
adolescents i joves amb trastorn
mental

40.000,00 €

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases especifiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió

Projecte d’Equinoteràpia amb Menors
Sols no Acompanyats

2.000,00 €

No s'adequa al punt 1, l'objecte de les bases específiques
reguladores de subvencions per l'acollida i la inclusió
social de joves amb risc d'exclusió

Programa de mentoría social en línia
per a joves extutelats

26.820,00 €

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió

Acompanyament terapèutic a joves
que han migrat sols
Servei de Suport Psicoafectiu del Pla
de l’Estany per a la Promoció de
l’Empodrament Juvenil

9.410,69 €

1618

FUNDACIÓ HEKA

G55288468

32.466,15 €

1627

AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA
D'ARO

P1705300J

Programa d’acollida i acompanyament
comunitari

28.718,19 €

1628

CONSELL ESPORTIU
DEL PLA DE
L'ESTANY

G17243221

Barris 10

8.500,00 €

D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió
D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió
D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió
D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió

1632

FUNDACIÓ PRIVADA
EVEHO

G62670203

Pis d'emancipació per a joves en risc
d'exclusió social

20.000,00 €

1633

ASSOCIACIÓ PER LA
RECERCA I L'ACCIÓ
SOCIAL

G63375786

Mentoria Social per a joves en risc

11.915,74 €

No s'adequa el punt 3 de les bases específiques
reguladores de subvencions per l'acollida i la inclusió
social de joves amb risc d'exclusió
D'acord amb el punt 7, criteris de valoració i import de la
subvenció, de les bases específiques reguladores de
subvencions per l'acollida i la inclusió social de joves amb
risc d'exclusió

