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Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de desembre de 2021,
s’ha aprovat la següent resolució:
“Primer. Resoldre la convocatòria de concessió de subvencions per a la dinamització
dels barris 2021, d'acord amb les bases aprovades per Junta de Govern Local en data
30 de juliol de 2021.
Segon. Atorgar les subvencions que s'indiquen per a les entitats que es relacionen en
el document annex 1, per un import total de dos-cents mil euros (200.000 €). Les
subvencions es concedeixen subjectes al compliment de les condicions establertes en
les bases de la convocatòria..”
ANNEX 1 – SUBVENCIONS ATORGADES PER A LA DINAMITZACIÓ DELS
BARRIS 2021
Per a la concessió de la subvenció és necessari que la sol·licitud hagi obtingut una
valoració mínima de 15 punts.
S’ha constatat que alguns projectes no compleixen amb els requisits establerts a les
bases de les subvencions:
Sol·licitant

NIF

Motiu

Associació de veïns de les
Pedreres

G17326331

Es tracta de peticions
d’inversions a l’espai públic.

Associació socioeducativa
Nousol

G17989781

No tenen la seu al barri on
desenvoluparan l’activitat.

G17876137

No tenen la seu al barri on
desenvoluparan l’activitat.

Associació per a la
promoció cultural

Un cop avaluats els projectes presentats a la convocatòria, les sol·licituds admeses
però que no han aconseguit la puntuació mínima necessària per a rebre la subvenció
són les següents:

Sol·licitant
Salesians Sant Jordi PES

Mou-te en bici

NIF

Projecte

R0800885F

Projecte T'acompanyo

G17508854

Celebració de la festa
aniversari de l'associació Moute en bici
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Associació de Gent Gran de
Santa Eugènia de Ter

G55151229

Pla de dinamització del casal
de la gent gran

Associació La Fada Clau

G55160352

Musicart al barri

Atès que l'import màxim que es destina a l’atorgament d’aquestes subvencions és de
dos-cents mil euros (200.000 €) i que la quantitat sol·licitada pel conjunt de projectes
és superior.
Atès que d’acord al punt 7 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la dinamització dels barris 2021, l’import de la subvenció que es concedirà a
cada un dels projectes que compleixin tots els requisits es concretarà d’acord a la
quantitat de sol·licituds rebudes, la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i
la dotació establerta en la convocatòria, es reparteix la quantitat que s’assigna a cada
un dels projectes proporcionalment als punts obtinguts.
D’acord a tots els criteris, es relacionen a continuació els beneficiaris de les
subvencions pels conceptes i imports que s’especifiquen:

Sol·licitant
Associació de
veïns i veïnes de
l’Eixample
Associació de
veïns del barri del
Mercadal

Pressupost
sol·licitat a
justificar

Quantitat
que
s’atorga

Projecte per a la
dinamització del barri de
G17776576
l'Eixample

40.740,40 €

31.355,84 €

Donem Vida al Mercadal

30.000,00 €

21.770,09 €

NIF

G55154991

Projecte

Associació de
veïns DevesaGüell

G17836669

Projecte de dinamització
del barri Devesa-Güell

26.710,00 €

21.732,05 €

Associació de
veïns DevesaGüell

G17836669

Projecte escola Jardins de
la Devesa

9.300,00 €

7.362,25 €

Mancomunitat de
Santa EugèniaCan Gibert

G55327787

Dinamització educativa
ludoteca "Un Sac de Jocs"

7.720,00 €

3.310,37 €

Mancomunitat de
Santa EugèniaCan Gibert

Dinamització educativa als
G55327787 espais públics de Santa
Eugènia de Ter

12.260,00 €

7.413,93 €
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Associació de
veïns de Can
Gibert del Pla

Projecte per a la
G17271057 dinamització del barri de
Can Gibert del Pla

9.831,77 €

6.486,02 €

Associació de
veïns de Montilivi

Subvencions d’activitats
G17252925 Curs 2021 – 2022 de l’AV.
de Montilivi

4.500,00 €

2.671,78 €

Associació de
veïns i veïnes de
Palau-sacosta

G55163653

Projecte de dinamització
del barri de Palau-sacosta

7.581,90 €

5.835,41 €

Associació de
veïns Vista AlegreCarme

Actuacions per a la
G17220435 dinamització del barri Vista
Alegre- Carme

16.556,00 €

12.378,25 €

Associació de
veïns Vista AlegreCarme

G17220435 Projecte HortAlegre

36.050,21 €

29.331,52 €

Associació de
veïns de la Vall de
Sant Daniel

G17620774 Projecte Punt Cultural

23.000,00 €

17.196,17 €

Associació de
veïns de la Vall de
Sant Daniel

G17620774

Projecte La Revista de la
Vall

5.800,00 €

3.443,63 €

Associació de
Projecte de dinamització
G17321837
veïns de Sant Ponç
del barri de Sant Ponç

20.300,00 €

7.588,75 €

Associació de
veïns i veïnes del
Barri Vell de
Girona

Projecte per millorar la
G55329494 mobilitat al Barri Vell de
Girona

9.700,00 €

3.839,45 €

Associació de
veïns i veïnes del
Barri Vell de
Girona

G55329494

Pla de dinamització del
Barri Vell de Girona

16.250,00 €

10.362,78 €

Associació de
veïns Santa
Eugènia de Ter

G17151879 Projecte de dinamització

5.410,64 €

4.759,20 €

Projecte de dinamització
G17277260 del barri de Germans
Sàbat

2.876,09 €

2.340,07 €

Associació de
veïns de Germans
Sàbat
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Associació de
veïns de la Pujada
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Disseny i realització d’un
mural en memòria dels
G17374489 fundadors del barri de la
Pujada a la Torrassa de
Girona
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1.100,00 €

822,43 €

D’acord a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
i l’article 61 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu
reglament, quan la subvenció tingui per objecte impulsar determinada activitat del
beneficiari, s’entendrà compromès a realitzar l’esmentada activitat en els termes
plantejats en la seva sol·licitud.
Els beneficiaris dels ajuts, en virtut del punt 9 de les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la dinamització dels barris 2021, disposaran d’un mes,
a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per
escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el
model d’acceptació que es troba a la Seu Electrònica.

Girona, 30 de desembre de 2021
L’Alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

