Secretaria
DA/tf
Exp. 10_2017_2409_A0101
_A0101

Acta de la reunió ordinària del Consell Rector de Dipsalut del 14 de novembre de
2017. Girona. Membres del Consell Rector.
Núm. sessió:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2017/14
4
Ordinària
rdinària
14 de no
ovembre de 2017
De les 9:35
9
a les 10:10 hores
Saló de Comissions de la Diputació de Girona

Hi assisteixen:

1
2

•

President p.d.:
Josep Maria Corominas i Barnadas

•

Vicepresident primer:
primer
Fermí Santamaria i Molero

•

Vicepresident segon:
segon
Lluís Sais i Puigdemont

•

Vocals:
Consol Cantenys Arbolí
Josep Companys i Güell
Lluís Costabella i Portella
Marta Felip i Torres
Albert Gómez i Casas1
Albert Piñeira i Brosel2
Gisela Saladich i Parés
Lluc Salellas i Vilar
Carles Salgas i Padrosa

•

Gerent:
Sílvia Oliveras i Casadellà

•

Secretari:
Jordi Batllori i Nouvilas

•

Interventora:
Núria Josa i Arbonés

•

Tresorera:
M. Teresa Villar i Roda

S’incorpora a la reunió a les 9:40 hores.
Abandona la reunió a les 10:00 hores.
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També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap
de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/13, del dia
24 d’octubre de 2017, ordinària
2. Informació de la Presidència
3. Informació de la Gerència
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
5. Informació relativa als treballs de fiscalització plena posterior i control financer
corresponents a l’exercici 2015 i pla d’acció futura
6. Exp. 10_2017_2408_D0302 – Proposta d’aprovació del Pla anual d’actuació del
Catàleg de serveis de Dipsalut de 2018
7. Exp. 19_2017_769_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues
plagu urbanes
(Programa Pt10)
8. Exp. 19_2017_720_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en
l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona (SEC)
9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
10. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2017/13,
2017/13 del
dia 24 d’octubre
bre de 2017, ordinària
S’aprova,, per unanimitat, l’esborrany
l
de l’acta de la sessió ordinària anterior, número
2017/13, del dia 24 d’oc
’octure de 2017, que ha estat lliurat prèviament als assistents.
2. Informació de la Presidència
No hi ha res per comentar.

10_2017_
10_2017_2409_A0101
– Pàg. 2

3. Informació de la Gerència
La gerent informa els assistents dels relleus i les incorporacions de diversos
treballadors en les diferents àrees de Dipsalut.
4. Donar compte dels Decrets signats per la Presidència
El vocal senyor Lluc Salellas demana informació sobre el decret núm. 584 “Revocar la
subvenció per a la realització de projectes de cooperació internacional, a l’Associació
Innovació i desenvolupament per un eix multicultural atès que s’ha incomplert
l’obligació de presentar la justificació en els termes establerts, d’acord amb l’article 33
3
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona”
Girona”, i pregunta si són
freqüents les revocacions de les subvencions concedides, i en tal cas, planteja la
possibilitat de fer canvis en aquesta línia per evitar-les.
evitar
ón que habitualment
habitualment són projectes d’import molt elevat que,
que en no
El president respón
aconseguir la suficient financiació,
financiació s’acaben abandonant, i afirma
firma que espera que es
puguin assignar més recursos a aquesta convocatòria per així poder concedir imports
més elevats.
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Núm. Data aprovació Unitat

Expedient Resum
Acceptar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de les Preses atès que es presenta el detall de les
despeses i que aquestes es consideren fons recaptats per dur a terme el projecte “Reconstrucció d’un
Subvencions 2016_2353
hospital a Sala, Tondibongo, Mali”, d’acord amb l’informe del cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida d’11 d’octubre de 2017

557

24/10/2017

558

24/10/2017

Règim Intern 2017_0153 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries del 3er trimestre de 2017. Girona. SL,V.
S

559

24/10/2017

Decret de concessió de la bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del
de projecte En
Subvencions 2017_1338 crisi, transformem la realitat, inclòs dins el programa de Salut i crisi, per un import total de quaranta mil nounou
cents onze euros (40.911,00
(40.911,00€),
€), corresponent al 70% de l’import atorgat. Consell Comarcal del Baix Empordà
Empord

560

24/10/2017

Decret d’acceptació de la renúncia a la subvenció per al suport econòmic als ajuntaments
a
de la demarcació
Subvencions 2017_1647 de Girona per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris
Saludables (PUXI 2017/53). Maçanet de Cabrenys. Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.

561

24/10/2017

Concedir la bestreta sol·licitada al Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat, amb NIF
N G17168964, per
al finançament del projecte “Enfortiment de la cooperació gironina des de l’apoderament de les entitats i ens
Subvencions 2017_1690
locals, la sensibilització de la ciutadania i el treball educatiu del territori”, per un import total de sis mil euros
(6.000,00 €), corresponent al 50% de l’import atorgat.

562

24/10/2017

Contractació 2017_1989

Decret de classificació i de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del servei de
dinamització dels Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables del Ripollès

563

24/10/2017

Règim Intern 2017_2056

Decret d’autorització de gratificacions extraordinàries corresponents al tercer trimestre de
d 2017. Girona.
E
EC,C.

564

24/10/2017

565

24/10/2017

Concedir a l’Ajuntament d’Anglès, amb NIF P1700800D la subvenció pel finançament de l’assessorament i
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar telecontrol a la calefacció i ACS
Subvencions 2017_2360
del CEIP Pompeu Fabra i del Camp de Futbol per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un
import d’onze mil vuit
vuit-cents seixanta euros amb setanta-quatre
quatre cèntims (11.860,74 €)
Concedir a l’Ajuntament de Bescanó, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic
tècni a les
polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals a les instal·lacions ACFS de l'escola
Subvencions 2017_2361
per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de sis mil trescents tretze euros amb
noranta
noranta-sis cèntims (6.313,96 €)
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Núm. Data aprovació Unitat

Expedient Resum

24/10/2017

Concedir a l’Ajuntament de Salt, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques
municipals
de
Subvencions 2017_2363 protecció de la salut, per realitzar reformes al sistema ACS de la pista poliesportivapiscina i del Pavelló
municipal d'esports per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la i complir els mínims per passar una
ECA, per un import de cinc mil trescents setanta
setanta-sis euros i vuitanta-cinc
cinc cèntims (5.376,85 €)

24/10/2017

Concedir a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport
supo tècnic a
les
polítiques
Subvencions 2017_2364 municipals de protecció de la salut, per realitzar reformes estructurals al sistema ACFS del camp de futbol
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA,
per un impo
import de dos mil doscents setanta-un euros i setanta-sis
sis cèntims (2.271,76 €)

568

24/10/2017

Concedir a l’Ajuntament de Pals, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques
municipals
de
Subvencions 2017_2370
protecció de la salut, per reformes estructurals al Pavelló d'Esports de Pals per reduir el risc de transmissió
de la legionel·la, per un import de dos mil cinc-cents
cents setantaquatre euros i vuitanta-vuit
vuitanta
cèntims (2.574,88 €)

569

24/10/2017

Règim Intern 2017_2378 Decret d’aprovació de gratificacions extraordinàries corresponents al mes d’octubre. Girona. GP,N.
G

570

25/10/2017

571

25/10/2017

566

567

572

25/10/2017

573

25/10/2017

Decret de revocació de la subvenció del suport econòmic per a la realització de congressos, simposis i
Subvencions 2016_1232 jornades relacionats en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona. SEC 2016/6. Girona. Col·legi de
Metges de Catalunya.
Concedir la bestreta sol·licitada al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa, amb NIF
Subvencions 2017_0761 P1700061C, per al finançament del projecte d’atenció i suport a les persones sense llar, anualitat 2017, per
un import total de cent trenta
trenta-cinc mil euros (135.000,00 €), corresponent al 75 % de l’import atorgat
Decret de concessió de bestreta de la convocatòria de suport econòmic per al per al finançament
finançamen del
Programa d’atenció a les persones en situació de pobresa a la Garrotxa, inclòs dins el programa de Salut i
Subvencions 2017_1257
crisi, per un import total de quaranta
quaranta-nou mil cinc-cents
cents vuitanta-quatre
vuitanta
euros amb cinquanta cèntims
(49.584,50 €), corresponent al 70% de l’import
mport atorgat. Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Concedir a l’Ajuntament d’Alp, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques municipals de protecció de la salut, per reformes estructurals a la instal·lació d'ACFS al Palau
Subvencions 2017_1850
d'Esports i congressos per tal de reduir el ris
risc
c de transmissió de la legionel·la, per un import de nou mil
quatre
quatre-cents quaranta euros amb seixanta-tres cèntims (9.440,63 €)
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Núm. Data aprovació Unitat
574

25/10/2017

Subvencions

575

25/10/2017

Tresoreria

576

25/10/2017

Subvencions

577

25/10/2017

Subvencions

578

25/10/2017

Subvencions

579

25/10/2017

Règim Intern

580

25/10/2017

Règim Intern

581

25/10/2017

Règim Intern

582

30/10/2017

583

30/10/2017

Expedient Resum
Concedir a l’Ajuntament de La Jonquera, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a
les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar reformes al Camp de futbol i al Pavelló
2017_2341
municipal per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de set mil cent seixanta-cinc
seixanta
euros amb trenta
trenta-nou cèntims (7.165,39)
2017_2350 Aprovar la compensació de deutes i crèdits recíprocs entre Dipsalut i l’Ajuntament de Ripoll
Concedir a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport
tècnic
a
les
polítiques
2017_2359 municipals de protecció de la salut, per instal·lació d'un filtre al sistema AFS de la residència Geriàtrica Zoilo
per tal de reduir el risc de transmissi
transmissió
ó de la legionel·la i complir els mínims per passar una ECA, per un import
de mil cent un euros amb trenta
trenta-nou cèntims (1.101,39 €)
Concedir a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, la subvenció pel finançament de l’assessorament i
suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per realitzar reformes estructurals al Camp
2017_2362
de futbol municipal per tal de reduir el risc de transmissió de la legionel·la, per un import de nou mil sis-cents
sis
noranta
noranta-tres euros amb noranta-set cèntims (9.693,97 €)
Concedir a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport
tècnic
a
les
polítiques
2017_2367
municipals de protecció de la salut, per controlar la dosificació de clor i pH, per a la seguretat dels usuaris de
la piscina, per un import de tres mil tres
tres-cents vuitanta-dos
dos euros amb noranta-set
noranta
cèntims (3.382,97 €)
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
2017_2372
curriculars. Girona. Universitat de Girona / H
HC,O.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
aca
2017_2375
extracurriculars. Girona. Universitat de Girona / E
EB,M.
Decret d’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
acad
2017_2377
extracurriculars. Girona. Universitat de Girona / D
DG,M.

Modificar l’import de la subvenció per al finançament de l’estudi de recerca “Girona, projecte vital”, a la
Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, i minorar
minorar-la
la d’un import de trenta-cinc
trenta
mil tres-cents quarantaSubvencions 2010_1033
vuit euros amb sis cèntims (35.3
(35.348,06 €) a tretze mil quatre-cents
cents dotze euros amb cinquanta-un
cinquanta
cèntims
(13.412,51 €), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Modificar l’import de la subvenció per l’actuació Insectes i rosegadors, a l’Ajuntament de Begur i minorar-la
minorar
d’un import de quatre mil setant
setanta-sis euros amb vuitanta-quatre
quatre cèntims (4.076,84 €) a tres mil cinc-cents
Subvencions 2016_2255
noranta
noranta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (3.597,54€),
€), d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.
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Núm. Data aprovació Unitat
584

30/10/2017

585

30/10/2017

586

30/10/2017

587

30/10/2017

588

31/10/2017

Expedient Resum
Revocar la subvenció per a la realització de projectes de cooperació internacional, a l’Associació Innovació i
desenvolupament per un eix multicultural atès que s’ha incomplert l’obligació de presentar la justificació en
Subvencions 2016_2344
els termes establerts, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions
subven
de la Diputació de
Girona.
Intervenció
2017_0885 Decret d’aprovació d’ingressos indeguts LE 2017/ 54. Ajuntament de Riudaura.
Acceptar la renúncia a la subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Viles pel benestar”
Subvencions 2017_0898
sol·licitada per l’Ajuntament de Breda, d’un import de cinc mil euros (5.000,00 €).
Modificar l’import de la subvenció per al suport econòmic de les despeses d’inversió en equipaments
equi
dels
consultoris locals, a l’Ajuntament d’Argelaguer, i minorar
minorar-la
la d’un import de mil nou euros amb cinquanta-dos
cinquanta
Subvencions 2017_1222
cèntims (1.009,52 €) a un import de sis-cents quaranta-tres
tres euros amb setanta-cinc
setanta
cèntims (643,75 €),
d’acord amb l’article 30 de l’O
l’Ordenança
rdenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Concedir a l’Ajuntament de Vilajuïga, la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a les
polítiques municipals de protecció de la salut, per fer reformes al Centre Cultural i Esportiu per poder passar
Subvencions 2017_2368
l'ECA i reduir el risc de transmissi
transmissió
ó de legionel.losi, per un import de dos mil vuit-cents
vuit
noranta-vuit euros amb
quaranta
quaranta-cinc (2.898,45 €)
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S’incorpora a la reunió el vocal senyor Albert Gómez.
5. Informació relativa als treballs de fiscalització plena posterior i control
financer corresponents a l’exercici 2015 i pla d’acció futura
El president i la gerent presenten els resultats de l’auditoria anual efectuada a
Dipsalut.
El vocal senyor Lluc Salellas considera que no hi ha hagut canvis substancials
entre l’any 2014 i 2015, i afegeix que probablement l’any 2016 serà similar. Per
tant, creu que des de la Gerència, tant des de l’anterior com des de l’actual,
s’hauria d’haver actuat amb més diligència per tal de resoldre els problemes
detectats.
El president respon que s’està treballant per trobar solucions i que
determinades situacions són massa complicades de resoldre i requereixen de
més temps.
La vocal senyora Consol Cantenys considera molt positiva l’auditoria realitzada,
i creu que seria molt positiu que totes
totes les administracions en fessin una similar.
El vocal senyor Albert Piñeira està d’acord amb aquesta afirmació, i exposa que
els auditors sempre troben situacions millorables, ja que és la seva feina, però
que la valoració general ha de ser positiva.
No hi ha més intervencions.
Pla d’acció respecte a les mesures correctores relatives als informes del
control financer corresponents a l’exercici 2015
Antecedents i fonaments de dret:
El dia 5 de juliol de 2017 va tenir entrada al registre electrònic de Dipsalut l’ofici
de trasllat de l’informe provisional de control financer de l’any 2015.
A l’informe de fiscalització es fan una sèrie d’observacions i recomanacions
respecte a diferents matèries i posteriorment es fa un seguiment de les
observacions i recomanacions
comanacions de l'exercici anterior.
El següent pla d’acció s’estructura al voltant de diferents àmbits d’actuació
temàtics i estan fonamentats en les al·legacions presentades per Dipsalut, atès
que l’Organisme va voler anticipar-se,
anticipar
expressant les mesures correctores i la
seva planificació.
Els àmbits d’aquest Pla d’acció són els següents:
1. Recursos Humans
2. Subvencions
3. Contractació
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4. Gestió econòmica

1) RECURSOS HUMANS:
Les observacions fetes a l’apartat de recursos humans són les següents:
que Dipsalut no disposa d’un conveni col·lectiu o d’un
1.1 Es fa constar que
acord de condicions de treball que reguli les condicions de treball del
seu personal laboral i funcionari.
En aquest sentit cal dir que l’Organisme disposa d’un marc de relacions
laborals propi, que és un document intern que regula les condicions
bàsiques de treball en base a la normativa d’aplicació, malgrat no ha
estat objecte d’aprovació per part de cap òrgan de govern.
L’assemblea del personal laboral de l’Organisme ha sol·licitat el tràmit
de l’adhesió
sió al conveni de la Diputació de Girona i, per aquest motiu,
s’han establert les primeres reunions amb la representació dels
treballadors i s’ha creat la corresponent comissió negociadora, on està
també representat el Servei de Recursos Humans de la Diputació
Diput
de
Girona, per iniciar el procediment oportú.
Objectiu/Acció:
Adhesió al conveni de la Diputació o bé disposar d’un conveni propi.
Responsable:
Gerència/Cap AGAIE/Tècnic RRHH
Calendari:
Desembre 2018
1.2 Es pot entendre i es defensa també que les prolongacions de jornada
obeeixen a una situació estructural i que caldria modificar la RLT per tal
que la definició dels llocs atengui als criteris establerts a l’article 31 del
decret 214/1990.
En aquest sentit i atenent a aquests moments, les úniques
prolongacions
rolongacions de jornada de l’Organisme corresponen a tècnics
informàtics, atesa la parcial dedicació d’una de les persones de l’equip
de l’Àrea de Sistemes de Informació per a la Gestió i la Qualitat i, per
tant, no obeeixen a situacions estructurals.
Tot i això, es fa palès la necessitat de disposar de més efectius per
assolir els reptes que es presenten, motiu pel qual el pla d’ordenació
de recursos humans té previst, un cop finalitzat el procés de descripció
de llocs de treball, un sistema de valoració i de dimensionament de la
plantilla.
Objectiu/Acció:
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Execució Pla ordenació: dimensionament plantilla i valoració de llocs de
treball.
Responsable:
Gerència/Cap AGAIE/Tècnic RRHH
Calendari:
Planificació 2018-2020.
2018
1.3 En quant al cas de la contractació d’un auxiliar administratiu (expedient
2014/979), seleccionat d’una borsa de treball d’auxiliars administratius
de la Diputació de Girona constituïda l’any 2009, sense que aquesta fos
aplicable a les contractacions de l’entitat,
l’entitat, cal dir que les últimes
contractacions
tractacions de l’Organisme fonamentades en borses de treball, han
estat fetes en borses impulsades per Dipsalut o bé en borses on es
preveia la incorporació de les necessitats de personal dels organismes
autònoms del grup institucional.
1.4 En relació amb els ajuts socials, a l’informe s’afirma que no s’ha
constatat el certificat d’assistència o d’aprofitament dels cursos, que un
dels ajuts s’ha pagat per sobre de l’import màxim i que les sol·licituds es
tramiten a mesura que es van presentant.
Respecte dels certificats d'assistència i/o aprofitament, hi ha la intenció
de fer un millor seguiment i de sol·licitar els certificats pendents dels
ajuts a la formació.
Pel que fa al pagament d’una ajuda per sobre de l’import màxim no ens
consta que s'hagi pagat més de 600,00 € per empleat i any a cap
persona.
En quant a la tramitació de les sol·licituds a mesura que s’anaven
presentant, cal dir que aquestes es tramitaven en dos períodes al març i
a l'octubre. Mirant les nòmines d'abril i de novembre es pot veure que
qu
els pagaments s'han fet en aquest moment, que és quan deia el Decret
que va aprovar les ajudes.
1.5 Es fa constar que els criteris d’avaluació de la productivitat no estan
vinculats a fets objectius relacionats directament amb el lloc de treball.
Aquesta circumstància es produeix per la dificultat d’objectivar factors de
la gestió diària per a cada lloc de treball, atès que és un organisme amb
una part important de prestació de serveis i de l’establiment d’indicadors
de mesura del grau de consecució dels objectius.
objectius. Per aquest motiu, per
no supeditar el complement a dades no qualitatives de difícil concreció,
s’ha optat per un sistema subjectiu pautat amb base al
desenvolupament del propi lloc de treball, la implicació i compromís amb
la millora i les competències
competències professionals i que també serà objecte
d’estudi en el si del Pla d’Ordenació de Recursos Humans.
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Objectiu/Acció:
Disposar d’un nou sistema d’avaluació de la productivitat
l’Organisme.

de

Responsable:
Gerència/Cap AGAIE/Tècnic RRHH
Calendari:
Planificació 2018-2020.
2018
1.6 A l’informe s’afirma que respecte un seguit de despeses de dietes i
desplaçaments no es justifica el motiu pel qual s’han realitzat.
En canvi, de la comprovació dels expedients corresponents se n’extreu
que hi consten cadascuna de les resolucions d'aprovació dels imports
juntament amb els fulls de liquidació previs que prepara cada
empleat/ada on es fan constar no només el motiu de la despesa i els
tiquets corresponents sinó també la signatura de l'empleat/ada i del cap
de l’àrea.
Es fa constar que respecte a determinades dietes l’import pagat és el
màxim previst pel conveni de personal laboral de la Diputació, encara
que la despesa realitzada hagi estat per un import inferior.
En quant a aquest fet, és cert que Dipsalut agafant-se
agafant se a la literalitat del
contingut de l’article 10.1 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó de servei ha procedit a l’abonament de la
dieta complerta corresponent a manutenció i allotjament. Malgrat això el
criteri que s’aplicarà
licarà pel pagament de dietes futures és el de abonar
exclusivament els imports a que hagi fet front el treballador/a dintre dels
límits establerts normativament.
Objectiu/Acció:
Disposar d’una normativa de liquidació de dietes específica.
Responsable:
Gerència/Cap
erència/Cap AGAIE/Tècnic RRHH
Calendari:
Desembre 2018.
1.7 En quant a les ordres de pagament es fa constar que hi ha una ordre de
pagament expedida a nom de la Universitat de Girona, que en canvi
s’hauria d’haver realitzat a favor de perceptors que siguin empleats de
l’entitat, els quals han d’efectuar el pagament als creditors finals i
queden obligats a justificar l’aplicació de les quanties percebudes.
També s’esmenta que l’import de pagaments a justificar va excedir els
6.000 euros establerts a la base 28.a.3.c de les bases d’execució del
pressupost.
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Efectivament, aquesta circumstància es va produir, malgrat que en
aquests moments el criteri que s’està seguint en quant als pagaments a
justificar és més restrictiu i sempre vinculat a l’obligació del propi
empleat/da de justificar-lo,
justificar
pel que en el futur no es preveu la superació
d’aquest límit, ni l’emissió d’ordres a nom de tercers.
2) SUBVENCIONS:
2.1 Es recomana que l’entitat analitzi l’atomització dels imports de les
subvencions concedides per tal d’aconseguir una millora en la eficiència.
Referent
ent a aquesta observació, Dipsalut, pràcticament des dels primers
mesos de la seva creació, va aconseguir la total adhesió dels 221
municipis al seu catàleg de serveis. Com és conegut i es desprèn de les
dades poblacionals de la demarcació de Girona, dels 221 municipis, 131
(un 60%) se situen a la franja de menys de 1.000 habitants (dels quals
87, menys de 500), 56 entre 1.000-5.000,
1.000 5.000, 26 entre 5.000-15.000,
5.000
finalment només 11 dels 221, superen els 15.000 habitants.
És evident que, amb aquest teixit de municipis
municipis i dimensió dels
consistoris, és fàcil entendre, amb el model dissenyat des del principi per
part de l’organisme, (que contempla tant la prestació de serveis com les
línies de foment amb un caràcter especialitzat i alineat amb l’estratègia
d’impuls de
e les polítiques de salut pública, del benestar i en general de
salut en totes les polítiques que cal aportar als municipis), que no es pot
pensar en un model que no tendeixi a aquesta atomització si volem
garantir l’equitat en el territori.
Altres models, que potser sí que serien a nivell de gestió més eficaços
procedimentalment parlant, probablement no arribarien d’una manera
tant focalitzada als interessos dels municipis petits. Per tant l’anàlisi i
l’observació no es pot fer només des de l’òptica de la gestió.
Per acabar, l’assumpció l’any 2016 de la competència d’acció social,
que a banda d’accions als municipis també s’orienta a entitats, encara
ha atomitzat més aquesta gestió donada l’estructura evident del tercer
sector a la demarcació.
El que cal, al nostre entendre, és un clar reforç de l’estructura de gestió
de
subvencions
a
l’organisme,
amb
processos
administratius/tècnics/informàtics àgils i que no dupliquin esforços en la
gestió de les polítiques de foment.
Objectiu/Acció:
Racionalització de l’estructura
l’estructura de foment de l’Organisme agrupant bases
i per tant, convocatòries.
Ordenació del foment als Consells Comarcals.

Responsable:
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Gerència/Cap AGAIE/Cap Àrea Promoció/Tècnica de Subvencions.
Calendari:
Desembre 2018
2.2 Es recomana que, en el cas de la subvenció per al finançament de
despeses ordinàries del funcionament i manteniment de consultoris
locals, se sol·licitin els informes pertinents a les entitats beneficiàries per
tal d’acreditar els càlculs i premisses considerades per tal de determinar
els percentatges d’imputació. S’accepta la recomanació per al present i
futurs exercicis.
Objectiu/Acció:
Sol·licitar informes a Intervenció per acreditar sistema de càlcul.
Responsable:
Cap AGAIE/Tècnic de subvencions
Calendari:
De manera immediata
2.3 Pel que fa a la concessió directa de subvencions sense justificar el
compliment dels supòsits establerts a l’article 22 de la Llei general de
subvencions, cal dir que és voluntat de l’Organisme reduir la concessió
de subvencions directes, especialment
especialment en l’àmbit d’Acció Social, i en el
cas que es cregui necessari el seu ús, optar per la via de les
subvencions previstes nominativament al pressupost.
Subsidiàriament, en els casos que s’ajustin a les condicions exigides
per la Llei, utilitzar la via
via de les excloses argumentant degudament
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari i/o la dificultat de
convocatòria pública.
Objectiu/Acció:
Reducció del nombre de subvencions de concessió directa en la línia
iniciada al 2017.
Responsable:
Gerent/Cap AGAIE/Tècnic de subvencions
Calendari:
Progressivament
Pel que fa als requeriments que cal efectuar, l’Organisme els està
gestionant de manera immediata a la recepció d’aquest informe.
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3) CONTRACTACIÓ:
3.1 En quant al fet que es tramiten serveis recurrents com a contractes
menors, procediment que pot no ser el més adequat i que en base a
l’article 88.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic,
s’hauria de tenir en compte el valor estimat del contracte per a
determinar el procediment de contractació.
En aquest sentit s’ha fet una relació de contractes menors que es
repeteixen en els diferents exercicis i que afecten a necessitats
recurrents i s’aniran licitant tenint
tenint present la quantia dels mateixos per a
establir la seva priorització. Així, es dissenyarà un calendari de
licitacions per ordenar aquesta matèria, començant per la contractació
del servei de neteja i de vigilància de l’Organisme.
Objectiu/Acció:
Calendaritzar
endaritzar i regularitzar les corresponents licitacions dels serveis que
correspongui.
Responsable:
Cap AGAIE/Tècnic de contractació
Calendari:
Inici al 2017 i finalització de la regularització a finals 2018
3.2 Es diu que l’objecte dels convenis d’encàrrec de gestió formalitzats entre
Dipsalut i els Consells Comarcals per a la dinamització de parcs s’hauria
d’emmarcar en els contractes de serveis definits a l’article 10 del
TRLCSP.
Efectivament, des de Dipsalut s’ha licitat un contracte obert de serveis
per
er a la formalització d’aquesta prestació de servei i en aquests
moments es troba en fase d’adjudicació.
3.3 Als punts 8, 9 i 10 s’afirmen mancances en expedients que a data d’avui
no es produeixen, atès que són objecte de comprovació per part de la
Unitat de Contractació.
4) GESTIÓ ECONÒMICA:
4.1 S’afirma que les ordenances fiscals estableixen que l’ingrés resultant de
l’aplicació de les tarifes s’ingressarà en règim d’autoliquidació, malgrat
no consta acreditat als expedients que el pagament de les taxes s’hagi
fet abans de l’inici de la prestació dels serveis.
En quant a aquesta afirmació, Dipsalut estudiarà
estudiarà la fórmula actual de
liquidació
de les taxes per tal d’optimitzar-la
d’optimitzar la ja sigui dins del règim
actual o bé a través d’una alternativa més correcta i eficient.
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Objectiu/Acció:
Analitzar l’actual sistema de liquidació de taxes per a la seva millora.
Responsable:
Cap AGAIE/Tècnic de comptabilitat/Tresoreria
Calendari:
Finals del 2018
4.2 S’esmenta que les dependències utilitzades per l’Organisme són
propietat de la Diputació de Girona, malgrat hi ha un acord d’adscripció
de l’edifici. De tota manera una part de 84,93 m2 encara és utilitzada
per la Diputació sense que s’hagi formalitzat cap cessió d’ús o
modificació de l’acord inicial.
Objectiu/Acció:
Anàlisi i regularització jurídica de la situació.
Responsable:
Gerent/Cap AGAIE/Secretaria
Calendari:
Juny del 2018
4.3 Es recomana que es dictin els actes administratius corresponents per
continuar amb el procediment de cobrament a l’empresa Teyco, de
l’ICIO corresponent a les obres d’adequació d’espais per a oficines a
l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic, a banda de
l’import de les taxes corresponents, que s’hauria d’aplicar al pressupost
de despeses.
Objectiu/Acció:
Dictar els actes administratius corresponents.
Responsable:
Gerent/Cap AGAIE/Tècnica contractació
Calendari:
Immediat
4.4 S’esmenten diferents reintegraments pendents de l’exercici 2014 que
resten encara pendents de tramitar,
tramitar, dels quals s’iniciarà el procediment
oportú de reintegrament per al retorn de les quantitats que s’hagin
percebut indegudament.
En quant a la recomanació relativa a la verificació dels compromisos d’ingrés,
cal dir que l’Organisme, en la línia del que ja es ve realitzant, efectuarà les
comprovacions degudes.
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6. Exp. 10_2017_2408_D0302 – Proposta d’aprovació del Pla anual
d’actuació del Catàleg de serveis de Dipsalut de 2018
expose les principals característiques del Pla.
El president i la gerent exposen
No hi han intervencions.
En la sessió ordinària número 2016/12, que té lloc el 22 de novembre de 2016,
el Consell Rector de Dipsalut aprova el Catàleg de Serveis de l’Organisme per
a l’any 2017 i el Pla anual d’actuació que l’acompanya. El Programa anual
d’actuació recull els períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels
programes que ofereix Dipsalut en matèria de salut pública, de polítiques de
promoció
moció de la salut i d’acció social, per tal de donar cobertura a les diferents
competències municipals en aquests àmbits.
L’article 8 dels Estatuts de Dipsalut estableix que el Consell Rector és l’òrgan
que assumeix el govern, la direcció superior i l’alta
l’alta orientació i fixació de les
grans línies d’actuació de l’Organisme. Per la seva banda, l’article 10 dels
Estatuts esmentats estableix que correspon a aquest òrgan aprovar el
programa d’actuació de l’Organisme.
L’article 15 dels Estatuts de Dipsalut estableix
estableix que correspon a la Presidència
formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels
òrgans col·legiats. El Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15
de juliol de 2015, delega en el vocal senyor Josep M. Corominas i Barnadas la
Presidència de Dipsalut, en concordança amb el que estableix l’article 14.2 dels
Estatuts de Dipsalut.
L’article 18 dels Estatuts de Dipsalut estableix que la Gerència és l’òrgan
d’administració que assumeix la gestió econòmica administrativa de
l’Organisme. L’article 19 dels Estatuts estableix, entre d’altres, que serà
competència de la Gerència col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i
fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.
A la vista del que s’ha exposat, i a proposta de la Presidència, ateses les
competències que li atribueixen els articles 9 i 10 dels Estatuts de l’Organisme,
ell Consell Rector de Dipsalut aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovarr el Programa Anual d’Actuació per a l’any 2018 que
acompanyarà el Catàleg de Serveis i que s’annexa a aquest acord, a més de
constar a l’expedient administratiu corresponent.
Segon. Delegar la Gerència de Dipsalut perquè accepti les sol·licituds dels
Ajuntaments
ntaments derivades de la demanda dels diferents programes que recollirà el
Catàleg de Serveis. Les sol·licituds rebudes en data posterior a la de finalització
de cadascun dels programes del Catàleg podran ser acceptades, segons la
disponibilitat de recursos.
recurso
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Annex 1

Pla anual d'actuació
actuació del Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l'any
l
2018
Períodes de sol·licitud i de desenvolupament dels programes
PERÍODE DE SOL·LICITUD

PERÍODE D'ACTUACIONS DEL PROGRAMA

PROTECCIÓ DE LA SALUT
DATA INICI

DATA FINALITZACIÓ

DATA INICI

DATA FINALITZACIÓ

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions d'alt
alt risc per a la transmissió de legionel·losilegionel·losi Pt01

01/12/2017

24/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

Programa de suport a la gestió i control d'instal·lacions
instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losilegionel·losi Pt02

01/12/2017

24/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua
aigua de consum humàhumà Pt03

01/12/2017

24/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta
aixeta del consumidorconsumidor Pt04

01/12/2017

24/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic- Pt05

01/03/2018

05/04/2018

01/06/2018

31/10/2018

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús
ús públic de titularitat i/o
i de gestió municipal- Pt06

01/03/2018

05/04/2018

02/01/2018

31/12/2018

Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges- Pt07

01/03/2018

05/04/2018

01/06/2018

31/10/2018

P.subv (conv)*

P.subv (conv)

02/01/2018

31/12/2018

P.subv (conv)

P.subv (conv)

02/01/2018

31/12/2018

Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platgesplatges Pt08
Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils- Pt09
Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanesurbanes Pt10
Programa de control i gestió de riscs derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)- Pt11
Programa de control i gestió dels riscs derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix EmpordàEmpordà
Pt12
Programa de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de competència municipalmunicipal Pt13
Programa d'assessorament
assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salutsalut Pt14

Segons convocatòria
01/12/2017

24/01/2018

Segons convocatòria
01/12/2017

Període de vigència
del Catàleg

No requereix sol·licitud

02/01/2018

31/12/2018

01/12/2017

Període de vigència
del Catàleg

02/01/2018

31/12/2018

01/12/2017

Període de vigència
del Catàleg

02/01/2018

31/12/2018

DATA INICI

DATA FINALITZACIÓ

DATA INICI

DATA FINALITZACIÓ

01/12/2017

24/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

02/01/2018

31/12/2018

02/01/2018

31/12/2018

P.subv (conv)

P.subv (conv)

12/09/2018

22/06/2018

POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I QUALITAT DE VIDA
Programa de parcs urbans de salut i itineraris saludables- Pm01
Programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència
emergència al municipimunicipi Pm04
Programa "Girona, territori cardioprotegit"- Pm05
Promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona- Pm07
Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut- Pm08

No requereix sol·licitud
01/12/2017

Període de vigència
del Catàleg

Segons convocatòria
10/05/2018

12/07/2018

Programa "Benestar i Comunitat"- Pm10

Segons convocatòria

P.subv (conv)

P.subv (conv)

Programa de suport per a projectes que lluitin contra la pobresa i l'exclusió
exclusió socialsocial Pm11

Segons convocatòria

P.subv (conv)

P.subv (conv)

Segons conveni de prestació del servei

02/01/2018

31/12/2018

Programa de servei local de teleassistència domiciliària- Pm12
Programa de suport econòmic per a consultoris locals, centres municipals de formació d'adults
d
i centres docents
d'educació especial- Pm13

Segons convocatòria

P.subv (conv)
* Període subvencionable (segons convocatòria)
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7. Exp. 19_2017_769_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria
de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes (Programa Pt10)
El vocal senyor
enyor Lluc Salellas vol fer notar que en alguns
algun casos s’inclou com a
concepte subvencionable la lluita contra el mosquit tigre.
d
municipis on la
La Gerència respon que es tracta només d’aquells
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de
la Badia de Roses i el Baix Ter no
n presta aquest servei.
No hi han més intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/06, de 7 de
juny de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions
per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
demarcació de Girona, i van ser publicades al BOP de Girona número 128, de 6
de juliol de 2016.
El Consell Rector de Dipsalut, el 23 de maig de 2017, en la sessió
extraordinària número 2017/07, aprova la convocatòria
convocatòria de subvencions per a
finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la
demarcació de Girona, i el 7 de juny es va publicar la convocatòria al BOPG
núm.108.
Un cop finalitzat el termini per presentar sol·licituds, l’àrea gestora,
gestora, amb data 17
d’octubre de 2017 ha emès el corresponent informe de valoració on consten, en
l’Annex I, l’import concedit a cada beneficiari, el càlcul del qual s’ha realitzat
d’acord amb el barem que s’indica al punt 7 Import de la subvenció de les
basess específiques reguladores d’aquesta subvenció i en l’Annex II, la
sol·licitud desestimada i el motiu de desestimació.
A més amb la presentació de la sol·licitud els beneficiaris, declaren que no
incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions,
subve
de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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.
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D’acord amb el punt novè de les Bases específiques reguladores
reguladore d’aquesta
subvenció, la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 19 d’octubre de
2017 ha examinat i valorat les sol·licituds conforme a l’informe tècnic esmentat
anteriorment.
Per tot l’exposat, i a la vista de la proposta de la Presidència de la Comissió
Qualificadora, de conformitat amb les competències que li confereix l’article 10
dels Estatuts de Dipsalut,
Dipsalut, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a finançar les actuacions de lluita i control
integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona,
Girona, les subvencions pels
conceptes i imports que s’hi detallen.
presentada a la convocatòria que es detalla en
Segon. Desestimar la sol·licitud presentada
l’Annex II pel motiu que s’hi indica.
quatre cents cinquanta mil euros
Tercer. Disposar la despesa, per un total de quatre-cents
(450.000,00 €) a càrrec
àrrec de l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany que
es detallen a continuació:
uació:

Programa econòmic lluita i control
plagues

Aplicació
pressupostària

Import (€)
(

5/3110/46202

450.000,00 €

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.cat/dipsalut
(
ww.seu.cat/dipsalut), en
compliment de l’art. 27 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com
a màxim, el 7 de febrer de 2018.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos
que siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu
electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).
(
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Annex I

Número
d'Expedient
4_2017 _2088
_X0203E02
4_2017 _1854
_X0203E02
4_2017 _2302
_X0203E02
4_2017 _2035
_X0203E02
4_2017 _2125
_X0203E02
4_2017 _2254
_X0203E02
4_2017 _1952
_X0203E02
4_2017 _2098
_X0203E02
4_2017 _2046
_X0203E02
4_2017 _1899
_X0203E02
4_2017 _2105
_X0203E02
4_2017 _2256
_X0203E02
4_2017 _2119
_X0203E02

%
segons
grup de
població

Import
atorgat
final

Import
atorgat
/
Base
subvencio
nable

Ajuntament

NIF

Objecte

Base
subvenciona
ble

Ajuntament
d'Aiguaviva
Ajuntament
d'Albons

P1700200G

Insectes, rosegadors i mosquit
tigre

4.283,87 €

90%

2.597,31 €

60,63%

P1700400C

Insectes i rosegadors

1.120,00 €

90%

1.000,00 €

89,29%

Ajuntament d'Alp

P1700600H

Insectes i rosegadors

980,10 €

80%

784,08 €

80,00%

Ajuntament
d'Amer
Ajuntament
d'Anglès
Ajuntament
d'Arbúcies
Ajuntament
d'Argelaguer
Ajuntament
d'Avinyonet
Puigventós
Ajuntament
Banyoles
Ajuntament
Bàscara
Ajuntament
Begur
Ajuntament
Bellcaire
d'Empordà
Ajuntament
Besalú

P1700700F

Insectes, rosegadors i coloms

5.256,95 €

80%

2.833,15 €

53,89%

P1700800D

Insectes, mosquit tigre i
rosegadors
Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors i coloms
Insectes, mosquit tigre i
rosegadors

1.853,54 €

70%

1.000,00 €

53,95%

6.000,00 €

70%

2.829,40 €

47,16%

1.512,63 €

90%

1.000,00 €

66,11%

6.325,28 €

80%

3.408,91 €

53,89%

30.000,00 €

60%

12.126,02 €

40,42%

P1700900B
P1701000J
de

P1701200F

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

tigre,

de

P1701600G

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

tigre,

de

P1701800C

Rosegadors

5.030,02 €

90%

3.049,69 €

60,63%

de

P1701400B

Insectes i rosegadors

6.811,09 €

80%

3.670,73 €

53,89%

P1702100G

Insectes i rosegadors

11.841,20 €

90%

6.736,68 €

56,89%

P1702200E

Insectes, mosquit
rosegadors

4.855,77 €

80%

2.616,94 €

53,89%

de

de

tigre

i
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Conceptes no
subvenciona
bles

4_2017_1844_X
0203E02
4_2017 _2252
_X0203E02
4_2017 _2299
_X0203E02
4_2017 _2114
_X0203E02
4_2017 _1909
_X0203E02
4_2017 _2109
_X0203E02
4_2017 _2279
_X0203E02
4_2017 _1917
_X0203E02
4_2017 _2099
_X0203E02
4_2017 _1857
_X0203E02
4_2017 _2175
_X0203E02
4_2017 _2306
_X0203E02
4_2017 _2200
_X0203E02
4_2017 _2307
_X0203E02
4_2017 _2093
_X0203E02
4_2017 _2286
_X0203E02

Ajuntament
Bescanó
Ajuntament
Biure
Ajuntament
Blanes
Ajuntament
Boadella i
Escaules
Ajuntament
Bolvir
Ajuntament
Bordils
Ajuntament
Borrassà
Ajuntament
Breda
Ajuntament
Cabanes
Ajuntament
Cadaqués
Ajuntament
Caldes
Malavella
Ajuntament
Calonge
Ajuntament
Camós
Ajuntament
Campdevànol
Ajuntament
Campllong
Ajuntament
Camprodon

de

P1702300C

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

de

P1724900D

Rosegadors

de

P1702600F

Insectes,
mosquit
rosegadors i gavians

de
les

P1703200D

de

tigre,

6.645,62 €

80%

3.581,55 €

53,89%

619,52 €

90%

557,52 €

89,99%

9.185,35 €

50%

3.093,94 €

33,68%

Rosegadors

1.134,38 €

90%

1.000,00 €

88,15%

P1702700D

Insectes i rosegadors

447,70 €

90%

402,93 €

90,00%

de

P1702800B

Insectes

492,90 €

80%

394,32 €

80,00%

de

P1702900J

Rosegadors i coloms

4.700,00 €

90%

2.849,61 €

60,63%

de

P1703000H

Insectes i rosegadors

4.471,21 €

80%

2.409,69 €

53,89%

de

P1703300B

Mosquit tigre, rosegadors i
coloms

6.524,37 €

90%

3.955,73 €

60,63%

de

P1703500G

Insectes i rosegadors

4.349,10 €

80%

2.343,88 €

53,89%

de
de

P1703700C

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

16.100,00 €

70%

7.592,23 €

47,16%

de

P1703800A

Insectes, rosegadors i coloms

22.781,34 €

70%

10.742,93 €

47,16%

de

P1703900I

Insectes, mosquit
rosegadors

1.986,20 €

90%

1.204,23 €

60,63%

de

P1704000G

Insectes i rosegadors

6.218,93 €

80%

3.351,59 €

53,89%

de

P1704200C

Insectes, mosquit
rosegadors

2.649,24 €

90%

1.606,24 €

60,63%

de

P1704300A

Insectes i rosegadors

2.058,45 €

80%

1.109,37 €

53,89%

tigre,

tigre,

tigre

tigre

i

i
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Tèrmits 355,22
euros

4_2017 _2097
_X0203E02
4_2017 _1881
_X0203E02
4_2017 _2229
_X0203E02
4_2017 _2147
_X0203E02
4_2017 _2166
_X0203E02
4_2017 _2159
_X0203E02
4_2017 _2047
_X0203E02
4_2017 _2193
_X0203E02
4_2017 _1888
_X0203E02
4_2017 _2112
_X0203E02
4_2017 _2144
_X0203E02
4_2017 _2278
_X0203E02
4_2017 _2103
_X0203E02
4_2017 _2206
_X0203E02
4_2017 _2275
_X0203E02

Ajuntament
de
Canet d'Adri
Ajuntament
de
Cantallops
Ajuntament
de
Capmany
Ajuntament
de
Cassà de la Selva
Ajuntament
de
Castellfollit de la
Roca
Ajuntament
de
Castelló
d'Empúries
Ajuntament
de
Castell-Platja
d'Aro
Ajuntament
de
Celrà
Ajuntament
de
Cervià de Ter
Ajuntament
de
Cistella
Ajuntament
de
Colera
Ajuntament
de
Colomers
Ajuntament
de
Corçà
Ajuntament
de
Cornellà del Terri
Ajuntament
de
Crespià

P1704400I

Insectes i rosegadors

1.483,75 €

90%

1.000,00 €

67,40%

P1704500F

Insectes i rosegadors

750,20 €

90%

675,00 €

89,98%

P1704600D

Insectes i rosegadors

2.236,08 €

90%

1.355,74 €

60,63%

P1704900H

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

13.359,40 €

70%

6.299,86 €

47,16%

P1705100D

Insectes i rosegadors

1.157,17 €

90%

1.000,00 €

86,42%

P1705200B

Insectes, rosegadors i coloms

9.334,00 €

70%

4.401,61 €

47,16%

P1705300J

Insectes i rosegadors

8.915,28 €

70%

4.204,15 €

47,16%

P1705400H

Insectes, mosquit
rosegadors

9.653,37 €

70%

4.552,21 €

47,16%

P1705500E

Insectes i rosegadors

1.000,00 €

90%

900,00 €

90,00%

P1705600C

Mosquit tigre

278,30 €

90%

250,47 €

90,00%

P1705900G

Mosquit tigre i rosegadors

1.488,30 €

90%

1.000,00 €

67,19%

P1706000E

Mosquit tigre, rosegadors i
coloms

5.705,15 €

90%

3.459,03 €

60,63%

P1706200A

Mosquit tigre

1.456,84 €

90%

1.000,00 €

68,64%

P1706100C

Insectes, mosquit
rosegadors

7.106,95 €

80%

3.830,18 €

53,89%

P1706300I

Insectes i mosquit tigre

2.070,00 €

90%

1.255,04 €

60,63%

tigre,

tigre

tigre

i

i
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4_2017 _2137
_X0203E02
4_2017 _2161
_X0203E02
4_2017 _2240
_X0203E02
4_2017 _2320
_X0203E02
4_2017 _1833
_X0203E02

Ajuntament
de
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de
l'Heura
Ajuntament
de
Figueres
Ajuntament
de
Flaçà
Ajuntament
de
Foixà
Ajuntament
de
Fontcoberta
Ajuntament
de
Forallac
Ajuntament
de
Fornells de la
Selva
Ajuntament
de
Fortià
Ajuntament
de
Garriguella
Ajuntament
de
Ger
Ajuntament
de
Jafre
Ajuntament
de
Juià

4_2017 _2247
_X0203E02

Ajuntament de La
Bisbal d'Empordà

P1702500H

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms, estornells
i gavians

24.452,73 €

70%

11.531,11 €

47,16%

4_2017 _2241
_X0203E02
4_2017 _2190
_X0203E02

Ajuntament de La
Cellera de Ter
Ajuntament de La
Jonquera

P1720100E

Insectes i rosegadors

3.398,16 €

80%

1.831,38 €

53,89%

P1709300F

Mosquit tigre

2.964,50 €

80%

1.597,67 €

53,89%

4_2017 _1883
_X0203E02
4_2017 _2117
_X0203E02
4_2017_1865_X
0203E02
4_2017 _2321
_X0203E02
4_2017 _1894
_X0203E02
4_2017 _2102
_X0203E02
4_2017 _2267
_X0203E02

P1706400G

Rosegadors

2.336,25 €

90%

1.416,47 €

60,63%

P1707200J

Insectes, rosegadors, coloms,
estornells, gavians i altres aus

115.250,00 €

50%

38.820,09 €

33,68%

P1707300H

Coloms

2.964,50 €

90%

1.797,38 €

60,63%

P1707400F

Rosegadors

645,41 €

90%

580,86 €

90,00%

P1707600A

Coloms

3.101,50 €

90%

1.880,44 €

60,63%

P1725000B

mosquit tigre i rosegadors

4.537,50 €

80%

2.445,41 €

53,89%

P1707800G

Insectes, mosquit
rosegadors

5.995,52 €

80%

3.231,19 €

53,89%

P1707900E

Insectes i rosegadors

423,50 €

90%

381,15 €

90,00%

P1708300G

Insectes, rosegadors i coloms

2.918,52 €

90%

1.769,50 €

60,63%

P1708400E

Insectes i rosegadors

308,57 €

90%

277,71 €

90,00%

P1709100J

Rosegadors

485,10 €

90%

436,59 €

90,00%

P1709400D

mosquit tigre i rosegadors

3.350,00 €

90%

2.031,12 €

60,63%

tigre

i

10_2017_2409
2409_A0101 – Pàg. 23

4_2017 _2076
_X0203E02
4_2017 _2262
_X0203E02

P1713800I

Insectes i mosquit tigre

1.000,00 €

90%

900,00 €

90,00%

P1720000G

Rosegadors

1.173,70 €

90%

1.000,00 €

85,20%

P1720700B

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

3.528,60 €

90%

2.139,39 €

60,63%

4_2017 _2177
_X0203E02
4_2017 _2110
_X0203E02
4_2017 _2290
_X0203E02
4_2017 _2126
_X0203E02
4_2017 _1984
_X0203E02
4_2017 _2168
_X0203E02
4_2017_1858_X
0203E02
4_2017 _1948
_X0203E02

Ajuntament de la
Pera
Ajuntament de La
Selva de Mar
Ajuntament de La
Tallada
d'Empordà
Ajuntament de La
Vajol
Ajuntament de La
Vall de Bianya
Ajuntament de La
Vall d'en Bas
Ajuntament
de
l'Armentera
Ajuntament de les
Planes d'Hostoles
Ajuntament
de
Les Preses
Ajuntament
de
l'Escala
Ajuntament
de
Lladó

P1701500I

Insectes

1.049,99 €

90%

944,99 €

90,00%

P1722100C

Insectes i rosegadors

908,33 €

90%

817,49 €

90,00%

P1701700E

Insectes i rosegadors

1.414,10 €

80%

1.000,00 €

70,72%

P1701100H

Rosegadors i coloms

5.396,60 €

90%

3.268,37 €

60,56%

P1714200A

Insectes i rosegadors

1.527,57 €

80%

660,61 €

43,25%

P1714800H

Insectes i rosegadors

2.328,97 €

80%

1.255,16 €

53,89%

P1706800H

Coloms i gavians

4.410,00 €

70%

2.079,61 €

47,16%

P1709500A

3.847,00 €

90%

2.332,24 €

60,62%

4_2017 _2136
_X0203E02

Ajuntament
Llagostera

de

P1709600I

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms i estornells
Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms i altres
aus

12.347,22 €

70%

5.822,54 €

47,16%

4_2017_1872_X
0203E02
4_2017 _2180
_X0203E02
4_2017_1862_X
0203E02

Ajuntament
Llambilles
Ajuntament
Llers
Ajuntament
Lloret de Mar
Ajuntament
Maçanet de
Selva

de

P1709700G

Mosquit tigre i rosegadors

1.100,00 €

90%

990,00 €

90,00%

de

P1710000I

Mosquit tigre, rosegadors

1.657,70 €

90%

1.005,06 €

60,63%

de

P1710200E

Insectes, rosegadors, coloms i
gavians

22.858,00 €

50%

7.699,35 €

33,68%

de
la

P1710900J

Insectes i rosegadors

2.127,96 €

70%

1.003,48 €

47,16%

4_2017 _2217
_X0203E02

4_2017 _2303
_X0203E02

tigre,
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4_2017 _2045
_X0203E02
4_2017 _2049
_X0203E02
4_2017_1875_X
0203E02
4_2017 _2061
_X0203E02
4_2017 _1982
_X0203E02
4_2017 _2160
_X0203E02
4_2017 _2213
_X0203E02
4_2017 _2230
_X0203E02
4_2017 _2101
_X0203E02
4_2017 _2284
_X0203E02
4_2017 _2253
_X0203E02
4_2017 _2169
_X0203E02
4_2017 _2124
_X0203E02
4_2017 _2075
_X0203E02
4_2017 _1897
_X0203E02
4_2017 _2050
_X0203E02
4_2017 _2221
_X0203E02

Ajuntament
de
Madremanya
Ajuntament
de
Maià de Montcal
Ajuntament
de
Massanes
Ajuntament
de
Mieres
Ajuntament
de
Montagut i Oix
Ajuntament
de
Navata
Ajuntament
de
Palafrugell
Ajuntament
de
Palamós
Ajuntament
de
Palau-sator
Ajuntament
de
Palau-Saverdera
Ajuntament
de
Pals
Ajuntament
de
Parlavà
Ajuntament
de
Peralada
Ajuntament
de
Planoles
Ajuntament
de
Porqueres
Ajuntament
de
Portbou
Ajuntament
de
Puigcerdà

P1710400A

Mosquit tigre

544,50 €

90%

490,05 €

90,00%

P1711000H

rosegadors

320,00 €

90%

288,00 €

90,00%

P1710700D

Mosquit tigre

871,20 €

90%

784,08 €

90,00%

P1711200D

Insectes, mosquit
rosegadors

1.240,38 €

90%

1.000,00 €

80,62%

P1711600E

Insectes i rosegadors

988,48 €

90%

889,63 €

90,00%

P1711800A

Insectes, rosegadors i coloms

4.454,01 €

90%

2.700,47 €

60,63%

P1712400I

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms i gavians
Insectes, Rosegadors, coloms
i gavians

38.112,82 €

60%

15.405,22 €

40,42%

14.967,52 €

60%

6.049,88 €

40,42%

P1712500F

tigre

i

P1712900H

Coloms

3.400,00 €

90%

2.061,42 €

60,63%

P1712700B

Insectes i rosegadors

985,80 €

90%

887,22 €

90,00%

P1713200B

Insectes, rosegadors i coloms

5.118,75 €

80%

2.758,67 €

53,89%

P1713400H

Insectes, mosquit tigre i
rosegadors
Insectes, rosegadors, coloms i
gavians

1.966,25 €

90%

1.192,14 €

60,63%

7.661,96 €

80%

4.129,29 €

53,89%

1.512,50 €

90%

1.000,00 €

66,12%

7.341,27 €

80%

3.956,46 €

53,89%

P1714000E
P1714300I

Rosegadors

P1714600B

Insectes, mosquit
rosegadors

P1714700J

Insectes i rosegadors

4.114,00 €

90%

2.494,32 €

60,63%

P1715000D

Rosegadors

7.586,74 €

70%

3.577,66 €

47,16%

tigre

i
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4_2017 _2173
_X0203E02
4_2017_1851_X
0203E02
4_2017 _2209
_X0203E02
4_2017 _1861
_X0203E02
4_2017 _2077
_X0203E02
4_2017 _2123
_X0203E02
4_2017 _1898
_X0203E02
4_2017 _1983
_X0203E02
4_2017 _2276
_X0203E02
4_2017 _2118
_X0203E02
4_2017 _2167
_X0203E02
4_2017 _2108
_X0203E02
4_2017 _2203
_X0203E02
4_2017
_1880_X0203E
02
4_2017 _2186
_X0203E02

Ajuntament
de
Quart
Ajuntament
de
Regencós
Ajuntament
de
Ribes de Freser
Ajuntament
de
Riells i Viabrea
Ajuntament
de
Ripoll
Ajuntament
de
Riudarenes
Ajuntament
de
Riudaura
Ajuntament
de
Riudellots de la
Selva
Ajuntament
de
Riumors
Ajuntament
de
Roses
Ajuntament
de
Rupià
Ajuntament
de
Salt
Ajuntament
de
Sant Aniol de
Finestres
Ajuntament
de
Sant
Climent
Sescebes
Ajuntament
de
Sant Feliu de
Guíxols

P1715100B

Insectes, mosquit
rosegadors

P1715300H

tigre

i

3.000,00 €

80%

1.616,80 €

53,89%

Rosegadors

2.662,00 €

90%

1.613,97 €

60,63%

P1715400F

Rosegadors

3.732,84 €

80%

2.011,75 €

53,89%

P1715500C

Rosegadors

1.786,32 €

80%

1.000,00 €

55,98%

P1715600A

rosegadors i coloms

7.613,51 €

70%

3.071,92 €

40,35%

P1715700I

Insectes i rosegadors

2.579,10 €

80%

1.389,96 €

53,89%

P1715800G

Insectes i rosegadors

372,88 €

90%

335,59 €

90,00%

P1715900E

Insectes i rosegadors

6.439,88 €

80%

3.470,67 €

53,89%

P1716000C

Insectes i mosquit tigre

2.150,00 €

90%

1.279,97 €

59,53%

P1716100A

Insectes, rosegadors, coloms,
estornells i gavians

24.153,54 €

60%

9.762,87 €

40,42%

P1716200I

Insectes, rosegadors i coloms

2.675,32 €

90%

1.622,05 €

60,63%

P1716400E

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms i gavians

36.170,56 €

50%

12.183,47 €

33,68%

P1719500I

Rosegadors

2.061,20 €

90%

1.249,71 €

60,63%

P1716700H

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

tigre,

5.414,77 €

90%

3.282,98 €

60,63%

P1717000B

Insectes,
mosquit
rosegadors i gavians

tigre,

18.375,47 €

60%

7.427,37 €

40,42%
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4_2017 _2115
_X0203E02
4_2017 _1919
_X0203E02
4_2017_1873_X
0203E02
4_2017 _1936
_X0203E02
4_2017 _1981
_X0203E02
4_2017 _2127
_X0203E02
4_2017 _2238
_X0203E02
4_2017 _1920
_X0203E02
4_2017 _2198
_X0203E02
4_2017 _2289
_X0203E02
4_2017 _1896
_X0203E02
4_2017_1859_X
0203E02
4_2017 _2280
_X0203E02

Ajuntament
de
Sant Feliu de
Pallerols
Ajuntament
de
Sant Ferriol
Ajuntament
de
Sant Gregori
Ajuntament
de
Sant
Hilari
Sacalm
Ajuntament
de
Sant Jaume de
Llierca
Ajuntament
de
Sant Joan de les
Abadesses
Ajuntament
de
Sant Joan de
Mollet
Ajuntament
de
Sant Joan les
Fonts
Ajuntament
de
Sant
Jordi
Desvalls
Ajuntament
de
Sant Julià de
Ramis
Ajuntament
de
Sant Julià del Llor
i Bonmatí
Ajuntament
de
Sant Martí Vell
Ajuntament
de
Sant Miquel de
Fluvià

P1717100J

Insectes i rosegadors

972,91 €

90%

875,62 €

90,00%

P1717200H

Rosegadors

120,00 €

90%

108,00 €

90,00%

P1717300F

Insectes, mosquit
rosegadors

4.000,00 €

80%

2.155,74 €

53,89%

P1717400D

Insectes i rosegadors

3.997,84 €

70%

1.885,25 €

47,16%

P1717500A

Insectes i rosegadors

552,88 €

90%

497,59 €

90,00%

P1717700G

Insectes i rosegadors

2.331,55 €

80%

1.256,55 €

53,89%

P1717800E

Mosquit tigre i rosegadors

2.383,70 €

90%

1.445,24 €

60,63%

P1719700E

Insectes i rosegadors

1.225,77 €

80%

980,61 €

80,00%

P1717600I

Insectes, rosegadors i coloms

6.491,65 €

90%

3.935,89 €

60,63%

P1717900C

Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

2.528,90 €

80%

1.362,91 €

53,89%

P1725100J

Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

2.435,76 €

90%

1.476,80 €

60,63%

P1718200G

Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

3.562,24 €

90%

2.159,79 €

60,63%

P1718400C

Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

2.000,00 €

90%

1.212,60 €

60,63%

tigre

i
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4_2017 _2250
_X0203E02
4_2017 _2232
_X0203E02
4_2017 _2042
_X0203E02
4_2017 _2138
_X0203E02
4_2017 _2283
_X0203E02
4_2017 _2242
_X0203E02
4_2017 _1856
_X0203E02
4_2017 _2264
_X0203E02
4_2017 _2183
_X0203E02
4_2017 _2287
_X0203E02
4_2017 _2095
_X0203E02
4_2017 _2089
_X0203E02
4_2017 _2182
_X0203E02
4_2017 _2074
_X0203E02

Ajuntament
de
Sant Mori
Ajuntament
de
Sant
Pau
de
Segúries
Ajuntament
de
Sant
Pere
Pescador
Ajuntament
de
Santa Coloma de
Farners
Ajuntament
de
Santa
Cristina
d'Aro
Ajuntament
de
Santa Pau
Ajuntament
de
Sarrià de Ter
Ajuntament
de
Saus, Camallera i
Llampaies
Ajuntament
de
Serra de Daró
Ajuntament
de
Sils
Ajuntament
de
Terrades
Ajuntament
de
Torroella
de
Montgrí
Ajuntament
de
Tortellà
Ajuntament
de
Toses

P1718500J

Insectes, rosegadors i coloms

3.000,00 €

90%

1.818,90 €

60,63%

P1718600H

Insectes i rosegadors

1.271,22 €

90%

1.000,00 €

78,66%

P1718700F

Insectes, rosegadors, coloms i
gavians

5.680,21 €

80%

3.061,26 €

53,89%

P1719100H

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

20.570,04 €

70%

9.700,15 €

47,16%

P1719200F

Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

5.808,00 €

70%

2.738,86 €

47,16%

P1719600G

Insectes, mosquit
rosegadors
Insectes, mosquit
rosegadors

tigre

i

6.914,62 €

80%

3.726,53 €

53,89%

tigre

i

9.889,37 €

80%

5.329,72 €

53,89%

P1719800C

tigre,

P1719900A

Insectes i rosegadors

3.000,00 €

90%

1.818,90 €

60,63%

P1720300A

coloms

3.528,36 €

90%

2.139,25 €

60,63%

P1720500F

Insectes i rosegadors

4.778,57 €

70%

2.253,42 €

47,16%

P1720900H

Insectes i rosegadors

694,54 €

90%

625,09 €

90,00%

P1721200B

Insectes, rosegadors, coloms,
estornells i gavians

25.961,76 €

70%

12.242,72 €

47,16%

P1721300J

Insectes i rosegadors

558,93 €

90%

503,04 €

90,00%

P1721400H

Rosegadors

952,15 €

90%

856,93 €

90,00%
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4_2017 _2142
_X0203E02
4_2017 _2293
_X0203E02
4_2017 _2205
_X0203E02
4_2017 _2135
_X0203E02
4_2017 _1895
_X0203E02
4_2017 _2231
_X0203E02
4_2017 _2083
_X0203E02
4_2017 _2189
_X0203E02
4_2017 _2174
_X0203E02
4_2017 _2041
_X0203E02
4_2017 _2120
_X0203E02
4_2017 _1841
_X0203E02
4_2017 _2277
_X0203E02
4_2017 _1900
_X0203E02
4_2017 _1949
_X0203E02
4_2017 _2212
_X0203E02
4_2017 _2162
_X0203E02

Ajuntament
Tossa de Mar
Ajuntament
Vallfogona
Ripollès
Ajuntament
Vall-llobrega
Ajuntament
Ventalló
Ajuntament
Verges
Ajuntament
Vidreres
Ajuntament
Vilabertran
Ajuntament
Vilablareix
Ajuntament
Vilademuls
Ajuntament
Viladrau
Ajuntament
Vilafant
Ajuntament
Vilajuïga
Ajuntament
Vilamacolum
Ajuntament
Vilamalla
Ajuntament
Vilamaniscle
Ajuntament
Vilanant
Ajuntament
Vila-sacra

de

P1721500E

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors, coloms i gavians

7.630,12 €

70%

3.598,11 €

47,16%

de
del

P1722200A

Insectes

2.500,00 €

90%

1.515,75 €

60,63%

de

P1722300I

983,13 €

90%

884,82 €

90,00%

de

P1722400G

5.101,58 €

90%

3.093,09 €

60,63%

de

P1722500D

Insectes, mosquit tigre i
rosegadors
Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors i coloms
Insectes, rosegadors, mosquit
tigre i coloms

5.710,85 €

90%

3.462,49 €

60,63%

de

P1722700J

Insectes i rosegadors

3.872,00 €

70%

1.825,91 €

47,16%

de

P1722800H

Mosquit tigre i rosegadors

2.600,00 €

90%

1.576,38 €

60,63%

de

P1722900F

Insectes, mosquit
rosegadors

6.887,02 €

80%

3.711,65 €

53,89%

de

P1723200J

Insectes i rosegadors

980,10 €

90%

882,09 €

90,00%

de

P1723400F

Rosegadors

1.179,76 €

90%

1.000,00 €

84,76%

de

P1723500C

Insectes, mosquit
rosegadors

5.049,29 €

70%

2.381,08 €

47,16%

de

P1723700I

Rosegadors

742,36 €

90%

668,12 €

90,00%

de

P1724000C

2.300,00 €

90%

1.279,97 €

55,65%

de

P1724100A

Insectes, mosquit
rosegadors
Insectes, mosquit
rosegadors

3.466,34 €

90%

2.101,64 €

60,63%

de

P1724200I

Rosegadors

1.100,00 €

90%

990,00 €

90,00%

de

P1724300G

Rosegadors i coloms

1.700,00 €

90%

1.030,71 €

60,63%

de

P1724500B

Insectes,
mosquit
rosegadors i coloms

13.266,84 €

90%

8.043,70 €

60,63%

tigre

tigre

i

i

tigre

i

tigre

i

tigre,
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4_2017 _2261
_X0203E02
4_2017 _1842
_X0203E02
4_2017 _1903
_X0203E02
4_2017 _2237
_X0203E02
4_2017 _1904
_X0203E02
4_2017 _2139
_X0203E02
4_2017 _2060
_X0203E02
4_2017 _2048
_X0203E02

Ajuntament
de
Vilobí d'Onyar
Ajuntament d'El
Far d'Empordà
Ajuntament d'El
Port de la Selva
Ajuntament
d'Espolla
Ajuntament
d'Hostalric
Ajuntament
d'Ordis
Ajuntament
d'Ullastret
Ajuntament
d'Ultramort

P1724800F
P1700500J

Insectes,
mosquit
tigre,
rosegadors i coloms
Insectes, mosquit tigre i
rosegadors

5.578,10 €

80%

3.006,23 €

53,89%

1.018,90 €

90%

917,01 €

90,00%

P1714900F

Insectes i rosegadors

2.927,74 €

90%

1.775,09 €

60,63%

P1707000D

Rosegadors

1.395,18 €

90%

1.000,00 €

71,68%

P1708900D

Mosquit tigre, rosegadors i
coloms

7.425,85 €

80%

4.002,04 €

53,89%

P1712200C

Rosegadors

363,00 €

90%

326,70 €

90,00%

P1721800I

Insectes,
mosquit
rosegadors, coloms

4.100,00 €

90%

2.485,83 €

60,63%

P1721600C

Mosquit tigre i coloms

3.813,82 €

90%

2.312,32 €

60,63%

tigre,

Annex II

Núm. Expedient

Ajuntament

4_2017
_2322
Ajuntament de Llívia
_X0203E02

CIF

Objecte

Import sol·licitat

Motiu

P1710100G

Rosegadors

1.559,04 €

Sol·licitud presentada fora de
termini, d’acord amb el 4 de la
convocatòria
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El vocal senyor Albert Piñeira abandona la reunió.
8. Exp. 19_2017_720_X0101 – Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes
en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona (SEC)
enyor Lluc Salellas pregunta pel projecte “Tripulant
Tripulant d'Helicòpter Sanitari El vocal Senyor
HEMS XI Edició”, atès que creu que aquesta subvenció hauria de ser assumida
assumi per la
Generaliat de Catalunya.
El president respon que considera que el finançament de cursos relacionats amb la
sanitat
tat forma part d’aquesta línia
lí
de subvencions.
No hi ha més intervencions.
El Consell Rector de Dipsalut, en sessió extraordinària número 2017/03, que va tenir
lloc el dia 21 de febrer de 2017 va aprovar les Bases específiques reguladores de
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit
de la salut i social a la demarcació de Girona i es van publicar al BOPG, núm.53,
núm.53 del
16 de març de 2017.
La Presidència de Dipsalut, el 10 de juny de 2017, aprova la convocatòria de
subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit
de la salut i social a la demarcació de Girona i el 27 de juny es publiquen al BOPG
núm.122.
D’acord amb el punt primer i tercer de les Bases i amb l’informe de valoració del centre
gestor, de data 11 d’octubre de 2017, de les 11 sol·licituds presentades,
presentades, 9 sol·licituds,
incloses a l’Annex I, s’ajusten a l’objecte de la convocatòria i compleixen els
requeriments formals i 2 sol·licituds desestimades,
timades, incloses a l’Annex II, amb el motiu
que consta.
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.
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, General de subvencions, estableix
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
admi
pública.
D’acord amb el punt novè de les Bases específiques reguladores d’aquesta subvenció
la Comissió Qualificadora en reunió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 ha examinat
i valorat conforme a l’informe tècnic esmentat anteriorment les sol·licituds.
sol·licituds.
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Per tot l’exposat, i a proposta de la Presidència de la Comissió Qualificadora,
Q
de
conformitat amb les competències que li confereix l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut,
Dipsalut
el Consell Rector aprova, amb l’abstenció del vocal senyor Lluc Salellas i el vot
favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la
convocatòria de subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i
actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona, les subvencions pels
conceptes i imports que s’hi detallen.
Segon. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria que es detallen en
l’Annex II pels motius que s’hi indiquen.
Tercer. Disposar la despesa, per un total de divuit mil nou-cents
nou cents cinquanta euros
(18.950,00 €) a càrrec
rrec de les aplicacions del pressupost de Dipsalut d’enguany que es
detallen a continuació:
Aplicació
pressupostària

Import

A organismes públics dependents de les 1/3110/45392
CCAA
1/3110/48908
Altres ajuts a ONL

3.700,00 €

1/3110/48909

5.000,00 €

Ajuts a col·legis professionals

10.250,00 €

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
Dipsal (https://www.seu.cat/dipsalut),
), en compliment de l’art. 27
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la documentació
del punt 14 de les reguladores de la subvenció.
La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar, com a
màxim, el 16 de novembre de 2017.
Cinquè. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguin procedents, a través del tauler d’anuncis (e-tauler),
(e tauler), ubicat a la seu electrònica
de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut
www.seu.cat/dipsalut).
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Annex I CONCEDIDES

Nº Expedient
Gral. Absis

Entitat

NIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

5_2017
_2063
_X0203E02

Associació
d’Artteràpia
d'Olot, ALTRART

G55121941

VI Jornades d'Artteràpia " Salut,
Educació i comunitat"

9.720,00 €

5_2017
_2032
_X0203E02

Associació
de
Minusvàlids Físics
Associats

G17053208

Jornada i Debat: Sexualitat en
diversitat funcional (discapacitat).
La figura de l'acompanyant íntim i
eròtic

250,00 €

19_2017
_1902
_X0203E02

Consell
Col·legis
Metges
Catalunya

V60147899

3r Congrés de la
Mèdica de Catalunya

73.910,00 €

5_2017
_2062
_X0203E02

Col·legi Oficial de
Psicologia
de
Catalunya

Q5855028F

5a Jornada de Professionals de
residències geriàtriques i centres
de Dia

2.902,28 €

5_2017
_2034
_X0203E02

Fundació Fira de
Girona

G17543083

Expojove 2017

10.400,00 €

5_2017
_2033
_X0203E02

Fundació Hospital
de Puigcerdà

G17048190

Tripulant d'Helicòpter Sanitari HEMS XI Edició

33.094,46 €

de
de
de

Professió

Puntuació

23

24

23

24

23

23

Atorgat final

%
atorgat/base
subvencionable

2.500,00 €

25,72 %

250,00 €

100,00%

2.500,00 €

3,38 %

Conceptes
subvencionables

Manutenció ponents i
organitzadores
(1.000,00 € )
-

Càtering
(22.400,00 €)
Altres
despeses
(5.190,00 €)
Tramesa
Correus
(540,00 €), material
escolar
i
jocs
estimulants
i
psicomotrius
(302,72 €)

2.500,00 €

86,14 %

2.500,00 €

24,04 %

-

2.500,00 €

7,55 %

-
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no

Nº Expedient
Gral. Absis

Entitat

NIF

Projecte / Programa / Activitat

Base
subvencionable
corregida

5_2017
_2066
_X0203E02

Fundació OXFAM
Intermón
Fundació Privada

G58236803

UAP! 17 Celebració del Dia
Escolar de la No Violència i la Pau
- DENIP

9.700,00 €

19_2017
_2051
_X0203E02

Institut Català de
Salut

Q5855029D

Nens en moviment

3.780,00 €

5_2017
_2067
_X0203E02

Universitat
Girona

de

Q6750002E

Jornada Girobiòtica

Puntuació

Atorgat final

%
atorgat/base
subvencionable

25,77 %

23
2.500,00 €

2.750,00 €

23

19

Conceptes
subvencionables

Crèdula
(2.900,00 €)
(600,00 €)

teatre
preludi

66,14 %
2.500,00 €

1.200,00 €

43,64 %

Sessions
formatives
escoles (150,00 €),
samarretes (1.100,00
€), medalles (600,00 €),
material fungible i dels
tallers
(500,00
€),
esmorzar
jornada
(500,00
€),
video
(800,00 € )

Annex II DESESTIMADES
NIF

Núm. Exp. Absis

Projecte

Import sol·licitat

Motiu desestimació

Ajuntament d'Alp

P1700600H

5_2017
_2068
_X0203E02

Conferència
sobre
Alimentació Infantil: Per
una alimentació saludable
des de la infància

1.500,00 €

No compleix amb el punt 3.
Beneficiaris de les bases especifiques
reguladores

Associación Tierra de Lunas

G66877762

5_2017
_2065
_X0203E02

Programación Retiro Tierra
de Lunas

5.300,00 €

No compleix amb el punt 1. Objecte
de
les
bases
especifiques
reguladores

Entitat

no
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9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
No n’hi ha cap.
10. Precs i preguntes
No hi ha més intervencions.

El presidentt aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
El president p.d.
Josep M. Corominas i Barnadas

El secretari
Jordi Batllori i Nouvilas
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