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EDICTE
Exp. 2020029154 – C 18.079.006

Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 de desembre de 2020, s’ha
aprovat la següent resolució:
“Primer. Desestimar l'al·legació presentada per l'AFA Escola Josep Dalmau Carles,
amb NIF G17289133, contra la llista d'admesos i exclosos a la convocatòria de
subvencions per a la dinamització dels barris 2020, la sol·licitud de la qual no va ser
admesa per haver estat presentada fora del termini assenyalat a l'apartat de
presentació de sol·licituds de l'esmentada convocatòria, perquè la data de finalització
d'aquest termini era el dia 7 d'octubre i l'entrada de la sol·licitud a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Girona es va produir el dia 8 d'octubre.
Segon. Resoldre la convocatòria de concessió de subvencions per a la dinamització
dels barris 2020, d'acord amb les bases aprovades per Junta de Govern Local en data
26 de juny de 2020.
Tercer. Atorgar les subvencions que s'indiquen per a les entitats que es relacionen en
el document annex 1, per un import total de cent noranta-nou mil vuit-cents seixanta
euros i setanta-cinc cèntims (199.860,75 €). 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 2020
Per a la concessió de la subvenció és necessari que la sol·licitud hagi obtingut una
valoració mínima de 25 punts.
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
Associació cultural i
esportiva Tolosella
Associació de Veïns de
Germans Sàbat
Associació de Veïns i Veïnes
de Palau-sacosta

NIF
G55319313
G17277260
G55163653

Projecte
Tallers d’E-Sports
Programa de beques casals
infantils i juvenils
Realització de cursos al local
social
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Associació de Veïns Vista
Alegre-Carme

G17220435

Associació de Veïns Vista
Alegre-Carme

G17220435

Associacio gironina de sords

G17046285

Associació juvenil Salsa
Jove

G17887274

APROVAT

Activitat d'estiraments
conscients per a persones que
realitzen teletreball
Dinamització i posada en valor
del patrimoni històric i
arquitectònic del barri
Afavorir la integració i
l'accessibilitat a la societat de
les persones sordes
Projecte "El patge et ve a
veure"

La quantitat sol·licitada pel conjunt de projectes que aconsegueixen la puntuació
mínima sumen un total de 218.678,22 €. Atès que l'import màxim que es destina a
l’atorgament d’aquestes subvencions és de dos-cents mil euros (200.000 €), i que
d’acord al punt 7 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
dinamització dels barris 2020, 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 de
l’Eixample de
Girona
Associació de
Veïns del barri del
Mercadal
Associació de
Veïns DevesaGüell
AMPA de l’institut
Santa Eugènia
Associació de
Veïns de la Vall de
Sant Daniel
Associació de
Veïns de Sant
Ponç

Pressupost
sol·licitat a
justificar

Quantitat
que
s’atorga

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

39.840,40 €

37.051,57 €

Projecte de dinamització
G55154991 del barri del Mercadal

16.000,00 €

15.520,00 €

25.500,00 €

24.225,00 €

6.000,00 €

5.220,00 €

NIF

Projecte

Projecte de dinamització
G17836669 del barri Devesa-Güell de
Girona 2020
Projectes Let's learn
G17518986
English i Futbol Kids
G17620774

Dinamització cultural i
descoberta de l'entorn

14.300,00 €

12.727,00 €

G17321837

Projecte de dinamització
del barri de Sant Ponç

18.000,00 €

17.460,00 €
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Associació de
Veïns i Veïnes
Barri Vell Girona
Associació de
Veïns Vista AlegreCarme
Associació de
Veïns Vista AlegreCarme
Mancomunitat de
Santa Eugènia –
Can Gibert
Coordinadora
d’AFAs de Santa
Eugènia i Sant
Narcís
Mancomunitat de
Santa Eugènia –
Can Gibert
Associació de
veïns de Can
Gibert del Pla
Salesians Sant
Jordi PES Girona
Plataforma
Campdorà Té Veu
Mancomunitat de
Santa Eugènia –
Can Gibert
Club Esportiu
Santa Eugènia de
Ter
Mancomunitat de
Santa Eugènia –
Can Gibert
Associació de
Veïns de les
Pedreres-Fora
Muralla
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Projecte per a la
dinamització i
G55329494 implementació del servei
de mediació i AR del Barri
Vell

APROVAT

29.267,90 €

27.219,15 €

2.500,00 €

2.125,00 €

2.000,00 €

1.740,00 €

1.600,00 €

1.520,00 €

Fem esport, fem educació,
G55354088 fem barri i fem art, fem
cultura, fem barri

5.150,00 €

4.583,50 €

G55327787 Santa Eugènia Rock Fest

3.000,00 €

2.610,00 €

7.419,92 €

6.306,93 €

8.720,00 €

7.412,00 €

1.300,00 €

1.131,00 €

7.860,00 €

6.838,20 €

10.000,00 €

8.700,00 €

G17220435

Taller de cançó tradicional i
popular

G17220435 FestAlegre de tardor

G55327787

Projecte Percussió per
joves

Projecte per a la
G17271057 dinamització del barri de
Can Gibert del Pla
Projecte de colònies i
R0800885F
projecte T'acompanyo
Activitats de dinamització
G17823543
del barri
G55327787

Ludoteca de l'Ateneu
Eugenienc

Projecte d'Integració i
Formació des de l'Esport
G17151317 amb infants i joves de
Santa Eugènia de Ter i
Can Gibert del Pla
G55327787

Dinamització educativa del
Parc Núria Terés

14.220,00 €

12.371,40 €

G17326331

Divulgació i coneixement
de l'entorn del barri

6.000,00 €

5.100,00 €

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

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Publicació: Edicte de la resolució de la convocatòria de
subvencions per a la dinamització dels barris 2020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: NN7TE-RYL3R-1EZM4
Data d'emissió: 9 de diciembre de 2020 a les 13:00:06
Pàgina 4 de 4

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/12/2020 14:48

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5643591 NN7TE-RYL3R-1EZM4 136C17D6ED5451756A2E786BE622CF4F267BEAA8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

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 2020, 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, 4 de desembre de 2020
L’Alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

APROVAT

