
CF/mmm
Exp. 2022001087- C.11.017.006
Promoció de la Salut 

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió d’11 de març de 
2022, ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes i activitats de promoció de la salut adreçats a 
la ciutadania de Girona durant l'any 2022, que es transcriu tot seguit, que es regeix per 
les bases aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 
2021.

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROJECTES I ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT ADREÇATS A LA CIUTADANIA DE GIRONA DURANT
L’ANY 2022

Primer. Objecte de la convocatòria

D’acord amb les bases generals reguladores per a l'atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a projectes i activitats de promoció de la salut
adreçats a la ciutadania de Girona, aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament
de Girona, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2021, i publicades al
Butlletí Oficial de la Província núm. 246, de 27 de desembre de 2021, l’objecte de la
convocatòria és l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva,
destinades a projectes i activitats de promoció de la salut adreçats a la ciutadania de
Girona durant l’any 2022.

Segon. Requisits de les entitats beneficiàries

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases, les
associacions i/o entitats sense ànim de lucre relacionades amb la promoció de la salut
de la ciutat de Girona, segons l’establert a la base 5 de les bases generals.

Cal que reuneixin els requisits establerts a la base 6 de les bases generals:

1. Disposar de seu social o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència
significativa a la ciutat.
2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació
actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els
corresponents pressupostos).
3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat registre almenys un any abans
d’aquell en què se sol·liciti la subvenció.
4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius consta el de realitzar activitats
que promocionin la salut.



5. Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència
en la realització d’actuacions similars a aquelles per a les quals es sol·licita la
subvenció.
6. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona i la resta
d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.
7. Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de
Girona.
8. No trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General
de Subvencions.

Tercer. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’assignació
pressupostària 2022 160 31200 48000 Ajudes Salut, i s’hi destina fins a un màxim de
cinc mil euros (5.000,00 €).

Quart. Sol·licituds i termini de presentació

Un cop publicada la convocatòria, les associacions i/o entitats sense ànim de lucre
interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la
documentació que s’indica, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, segons
l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/474_ca.pdf

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació, establerta a la
base 9 de les bases generals:

1. Respecte l'entitat:
a) Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la
sol·licitud.
b) Breu memòria de la història de l'entitat, que acrediti la significativa presència de
l'entitat a la ciutat i de l'exercici econòmic anterior, només en el cas d’aquelles entitats 
que no han rebut subvenció l’any anterior.

2. Respecte el projecte:
- Dades generals.
- Descripció: presentació, context, localització, antecedents i justificació.
- Marc teòric.
- Activitats i cronograma.
- Persones beneficiàries: població a la qual s'adreça.
- Sostenibilitat i viabilitat.
- Pressupost detallat per partides, activitats i finançadors.
- Mecanismes de gestió, control, seguiment i avaluació.
- Estratègia de difusió dels resultats a Girona.
- Impacte transversalitzat de gènere o d’apoderament de les dones.

3. Fitxa de proveïdors en model normalitzat, només en el cas de no haver rebut mai 
cap subvenció d’aquest Ajuntament o haver modificat les dades bancàries.



El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària serà fins el 30
d’abril de 2022.

Cinquè. Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds
seran:

1. Entitats participants: implantació a Girona: màxim 2 punts

- Activitats realitzades a Girona en els últims dos anys: 1 punt per any amb un màxim 
de 2 punts. Si l’entitat no s’ha implantat a Girona, com a mínim l’últim any, el projecte 
rebrà 0 punts, sense ponderar.

2. Característiques del projecte: màxim 5 punts

- Identificació del projecte, si s’ajusta als objectius del Pla Local de Salut: 1 punt
- Fonamentació del projecte en una estructura coherent, sòlida, clara i correctament 
elaborada (marc teòric): 1 punt
- Previsió de mitjans eficaços de control, seguiment i avaluació: 1 punt.
- Inclusió de la perspectiva de gènere de manera transversal en les diferents fases del 
cicle del projecte: 1 punt.
- Projecte inclusiu per a les persones amb discapacitat: 1 punt.

Per a l’obtenció del punt de cada requisit, serà necessari que es compleixi. Altrament 
la valoració serà 0 punts per requisit.

3. Impacte a la ciutat de Girona: màxim 3 punts

- L’estratègia i metodologia fan preveure l’assoliment dels objectius del projecte: 1
punt.
- Acció formativa i estímul a la implicació individual i col·lectiva en tasques de promoció 
de la salut: 1 punt.
- Treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat de Girona. Projecte concertat entre 
dues o més entitats: 1 punt.

Per a la obtenció del punt de cada requisit, serà necessari que es compleixi. Altrament 
la valoració serà 0 punt per requisit.

Sisè. Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm.
2021000576 de 13 de gener de 2021, haurà d’emetre la corresponent resolució, que
haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds, en el
termini màxim de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds, i serà
notificada individualment, segons el punt 13 de les bases específiques.

Aquesta haurà de contenir:

- Identificació de l’entitat beneficiària.



- Programes i/o activitats subvencionades.
- Import del projecte, import de la subvenció atorgada i import total a justificar.
- Assignació pressupostària a la que s’imputa la despesa.

Setè. Justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 15 de gener de 2023, d’acord amb la base 14
de les bases generals.

L’entitat haurà de presentar, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat
per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

a) Compte justificatiu segons el model normalitzat:

https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1412_ca.pdf

(que inclou memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
resultats obtinguts, relació de les despeses, inversions de l’activitat i ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència).

En tot cas s’haurà de fer constar el cost total del projecte i aquest serà l’import total a 
justificar.

b) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents
no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i,
en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de
satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i
fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

Vuitè. Règim de recursos

L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Novè. Publicitat

De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre
de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions la convocatòria específica de les bases, així com el seu extracte per a la
seva publicació en el BOP de Girona.

Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i
al web de l’Ajuntament de Girona.



Disposició addicional

En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert
a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de
2015, i a la resta de normativa aplicable.

Girona, a data de la seva signatura electrònica.

L’alcaldessa 

Marta Madrenas Mir


