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Secretaria 
Exp. 2020/1063/A011201 
 
 
Acta de la reunió extraordinària i a distància de caràcter del Consell Rector de 9 
de juny de 2020 
 
Núm. sessió: 2020/05 
Caràcter: Extraordinària i urgent 
Data: 9 de juny de 2020 
Horari: De les 9:35 hores a les 10:00 hores 
Lloc: Videoconferència a través de l’aplicació Webex Meet 
 
Hi assisteixen: 
 

• Presidenta p.d.: 
Maria Puig i Ferrer 
 

• Vocals: 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Jordi Camps i Vicente 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Sílvia Paneque i Sureda 
Laia Pèlach i Saget 
Albert Piñeira i Brosel 
Maria Àngels Planas i Crous 
Josep Sala i Leal 
Gisela Saladich i Parés 
 

• Gerent: 
Sílvia Oliveras i Casadellà 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

• Tresorera: 
M. Teresa Villar i Roda 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, cap 
dels Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. 
 
Ha excusat la seva absència la vocal senyora Anna Barnadas i López. 
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Ordre del dia 
 

 
1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària 

 
 

2. Expedient 2020/456/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 
1/2020 

 
 

3. Expedient 2020/1072/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 
3/2020 

 
 

4. Expedient 2020/127/X020203 – Proposta de concessió a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i del Baix Ter de la subvenció exclosa de concurrència pública per a 
les despeses de desenvolupament del programa de suport a la gestió dels 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) 
 
 

5. Expedient 2020/151/X020203 – Proposta de concessió a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i del Baix Ter de la subvenció exclosa de concurrència pública per a 
les despeses de desenvolupament del programa de control i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària 

 
La presidenta explica als assistents que la naturalesa dels assumptes que es proposen 
en l’ordre del dia de la sessió justifica la tramitació urgent d’aquesta convocatòria 
extraordinària. 
 
Els membres del Consell Rector aproven de manera unànime la urgència de la sessió.  
 
Seguidament, la presidenta informa els assistents que els dos següents punts de 
l’ordre del dia (números 2 i 3) estan relacionats amb modificacions del pressupost 
anual, una per suplement de crèdit i l’altra per crèdit extraordinari, d’acord amb les 
bases d’execució aprovades reglamentàriament, i cedeix la paraula a la gerent. 
 
2. Expedient 2020/456/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 

Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 
1/2020 

 

La gerent informa els assistents que s’estan tramitant diverses modificacions 
pressupostàries, algunes per Decrets de la Presidència i aquestes dues en concret per 
proposta al Consell Rector per a elevació al Ple de la Diputació,  totes elles 
relacionades amb la normativa d’establiment de l’estat d’alarma ,que permet l’ús del 
20% del superàvit pressupostari. 
 
La senyora Oliveras explica que les dues modificacions que es proposen al Consell 
Rector obeeixen a la intenció d’executar actuacions per a les quals no s’havia pogut 
preveure fons anteriorment, atès que el pressupost per a 2020 es va aprovar (al 
setembre de 2019) amb una disminució respecte dels fons aprovats per a l’any 
anterior, per un ajustament del Fons d’Assistència Sanitària. 
 
En concret, es tractaria de suplementar, per una banda, les aplicacions 
pressupostàries destinades a l’Àrea de Salut Ambiental per a fer front a les despeses 
derivades de projectes relacionats amb la gestió del risc per legionel·losi i al control de 
la radioactivitat a les aigües, amb un increment del pressupost ordinari de 106.000 €. 
 
D’altra banda, es destinarien 60.803 € al projecte de l’Observatori Social i de Salut, 
que s’afegirien a la subvenció del programa europeu FEDER a Projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT). 
 
Finalment, es dotaria amb un import de 59.000 € una línea d’ajuts de concurrència 
competitiva, que va restar sense crèdits en l’aprovació del pressupost, adreçada a 
col·legis professionals per a projectes de salut  
 
Pel que fa al crèdit extraordinari proposat en el punt següent, hi ha una dotació 
destinada a la unitat d’Acció Social (60.000 €) i una altra destinada a la unitat de 
Promoció Social (4.560 €), ambdues previstes en els treballs inicials del pressupost, 
però que finalment van quedar sense crèdits suficients en el moment de l’aprovació, i 
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d’altra banda dues accions que sí tenen caràcter extraordinari, relacionades amb 
equipaments socials. 
 
La primera, amb un import de 120.000 € en concepte d’inversions en centres socials, 
es destinarà a reformes en la zona destinada a higiene del centre social de La Sopa de 
Girona, gestionat per un consorci de l’Ajuntament de Girona, que van ser sol·licitades 
a la Diputació i de les quals es faria càrrec Dipsalut per mitjà del crèdit extraordinari 
proposat.  
 
L’altra és un projecte vinculat a una entitat que treballa en projectes d’inserció social 
de persones amb discapacitat que va fer una sol·licitud a la Diputació de Girona i que 
finançaria Dipsalut si el Consell Rector aprova el crèdit extraordinari. 
 
La presidenta pren la paraula per a explicar la naturalesa d’aquests projectes: es tracta 
de projectes ubicats físicament a Girona, l’un, i a Salt, l’altre, però que en ambdós 
casos afecta usuaris de més enllà de la comarca. En aquests moments hi ha un 
increment en l’ús dels serveis de menjador social, higiene i acompanyament, en el cas 
de La Sopa, i la necessitat d’un projecte integral per a atendre sòciolaboralment els 
usuaris amb discapacitat davant de la situació de crisi anunciada, motiu pel qual es 
considera que Dipsalut, des del seu vessant de l’acció social amb una perspectiva de 
salut pública, ha de col·laborar econòmicament, de manera extraordinària, atès que es 
tracta de projectes d’inversió, en aquestes dues peticions fetes a la Diputació, per a 
millorar els equipaments que permetin atendre millor els usuaris finals. 
 
La vocal senyora M. Àngels Planas demana la paraula per a remarcar que, en el cas 
de La Sopa, l’atenció no és només a usuaris de la ciutat de Girona, sinó també de més 
enllà de la comarca, com ha dit la presidenta.  
 
La presidenta respon que, efectivament, es tracta de dos projectes que trascendeixen 
les ciutats en què estan ubicats, i fins i tot la comarca. 
 
Finalment, la gerent recorda que, com s’ha esmentat anteriorment, a banda d’aquestes 
dues modificacions que es proposa elevar al Ple de la Diputació, la Presidència està 
tramitant-ne dues més, per mitjà de Decrets: d’una banda, per a obrir una convocatòria 
extraordinària del programa Benestar i Comunitat (antic Salut i Crisi), amb una dotació 
d’1,5 milions d’euros, per a donar resposta a necessitats socials detectades en el 
territori arran de l’alerta sanitària actual; i d’altra banda, d’uns 400.000 €, per a la 
compra de material de protecció divers, també com a conseqüència de la crisi 
sanitària. 
 
La vocal senyora Planas demana la paraula per a plantejar un dubte relatiu a la 
sol·licitud feta per l’Ajuntament de Girona a la Diputació respecte de les despeses 
derivades de l’equipament de Palau, on durant l’emergència sanitària es va habilitar un 
alberg de campanya per a allotjar persones sense sostre.  
 
La presidenta diu que aquesta sol·licitud concreta encara no s’ha comunicat a Dipsalut 
i que, per tant, en aquests moments les modificacions pressupostàries que es 
proposen es destinarien només a les actuacions que s’han explicat, de manera 
extraordinària en el cas de les despeses d’inversió. Respecte de les despeses a què fa 
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esment la vocal, en tot cas s’entén que, tractant-se l’equipament de Palau d’una 
“estació” de La Sopa, per la seva naturalesa les despeses es poden finançar per mitjà 
de l’aportació ordinària de 180.000 € que Dipsalut fa anualment a aquest centre, 
prevista nominativament en el pressupost. En tot cas, si és insuficient, atès que 
Dipsalut disposa de crèdits per a finançar despeses ordinàries en matèria d’acció 
social, s’estudiarà si es pot atendre aquesta petició concreta i, si escau, se’n donarà 
compte en una propera sessió del Consell Rector. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
La Presidenta per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 3 de juny de 2020, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de suplement de crèdit número DI 3SC 1/2020, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit suficient 
per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Atès l’informe tècnic i la memòria de 5 de juny de 2020 que consta a l’expedient, i on 
es detalla la justificació de cadascuna de les despeses incloses en el present 
expedient de suplement de crèdit. 
 
Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el 
Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot 
favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de 
suplement de crèdit DI 3SC 1/2020 del pressupost de despeses de Dipsalut de 
l’exercici 2020, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el 
detall del qual és el següent: 
 

Aplicacions de despesa objecte de crèdit extraordinari 

Org. Prog. Econ. Descripció Import 

1 3111 22706 Estudis i treballs tècnics PECT 60.803,49 € 

5 3110 21900 Reparacions i manteniment altre immobilitzat 3.000,00 € 

5 3110 22602 
Difusió, comunicació i publicacions Salut 

Ambiental 
5.000,00 € 

5 3110 22706 Serveis tècnics i assistència municipal 46.000,00 € 

4 3110 48912 Ajuts a col·legis professionals 59.000,00 € 

5 3110 46204 
Programa assessorament i suport tècnic 

polítiques protecció 
15.000,00 € 
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5 3110 76200 Programa d’inversió en equipaments municipals 40.000,00 € 

TOTAL 228.803,49 € 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

Org. Econ. DESCRIPCIÓ IMPORT 

2 87000 
Romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals 
228.803,49 € 

 TOTAL 228.803,49 € 

 
Segon. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 
170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Quart. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
Cinquè. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 

 

3. Expedient 2020/1072/F010400 – Proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
Girona de l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 
3/2020 

   
La Presidenta per delegació de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona (Dipsalut), mitjançant Decret de 3 de juny de 2020 ha ordenat la incoació de 
l’expedient de crèdit extraordinari número DI 3CE 3/2020, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix el crèdit per 
atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
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Atès l’informe tècnic i la memòria de 3 de juny de 2020 que consta a l’expedient, i on 
es detalla la justificació de cadascuna de les despeses incloses en el present 
expedient de crèdit extraordinari. 
 
Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix, el 
Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora Laia Pèlach i el vot 
favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer. Proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de 
crèdit extraordinari DI 3CE 3/2020 del pressupost de despeses de Dipsalut de l’exercici 
2020, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, el detall del 
qual és el següent: 
 

Aplicacions de despesa objecte de crèdit extraordinari 

Org. Prog. Econ. Descripció Import 

1 2310 22706 Estudis i treballs tècnics acció social 15.000,00 € 

4 3110 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 60.000,00 € 

4 3110 63300 
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge - 

reposició 
4.560,49 € 

1 2310 76700 Inversions en centres socials per a consorcis 120.000,00 € 

1 2310 78101 Inversions en centres socials per a ONL 120.000,00 € 

5 3110 46206 
Subvenció Centre Salut Jove Ajuntament de 

Girona 
20.000,00 € 

TOTAL 339.560,49 € 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

Org. Econ. DESCRIPCIÓ IMPORT 

2 87000 
Romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals 
339.560,49 € 

 TOTAL 339.560,49 € 

 
Segon. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 
170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
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Quart. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
Cinquè. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
   
4. Expedient 2020/127/X020203 – Proposta de concessió a la Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i del Baix Ter de la subvenció exclosa de concurrència pública per a 
les despeses de desenvolupament del programa de suport a la gestió dels 
riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) 

 
La presidenta cedeix la paraula a la gerent, qui explica que tant el punt 4 com el punt 5 
de l’ordre del dia corresponen a propostes de subvencions a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del 
Baix Ter, amb la qual Dipsalut col·labora des de fa 10 anys en la lluita contra dues 
plagues (el mosquit tigre i els simúlids, coneguts com mosca negra), de manera 
integrada amb la Generealitat de Catalunya en l’estratègia catalana de lluita contra 
vectors transmissors de malalties. 
 
La vocal senyora Laia Pèlach expressa la seva intenció d’abstenir-se de la votació i 
expressa les reticències del seu grup respecte de la fòrmula de col·laboració de 
Dipsalut amb la Mancomunitat. 
 
La presidenta respon que s’està treballant des de fa molt de temps amb la propia 
Mancomunitat per a trobar noves fòrmules de col·laboració en aquest camp, posant en 
valor l’expertesa d’aquest ens en la matèria i el coneixement de tot el territori de la 
demarcació, però que de moment no hi ha una altra manera que el suport econòmic 
per tal que els projectes de lluita contra aquestes dues plagues no s’aturin. 
 
Finalitzen les intervencions. 
 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Beneficiari MI control mosquits badia de Roses i Baix Ter 
NIF beneficiari P1700024A 

Projecte/actuació 
Concessió subvenció control i gestió 
desenvolupament del Programa del mosquit tigre a 
la Demarcació de Girona 2020 

Data presentació sol·licitud i 
esmenes 

31/01/2020 10:02  i 29/05/2020 esmenes 

Registre d’entrada sol·licitud i 
d’esmenes 

(RE 20/238), ( RE 20/1602), ( RE 20/1604) 
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Pressupost presentat 237.136,00 € 
Import sol·licitat 189.709,00 € 

 
El dia 29 de maig de 2020,el cap de Àrea de Salut Ambiental emet un informe on 
esmenta que:  
 

“La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 31 de gener 
de 2020 (RE 20/238), una subvenció exclosa de concurrència pública pel Programa 
general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2020.  
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, el dia 29 de maig de 2020 (RE 
20/1602) ha presentat una esmena de sol.licitud. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, el dia 29 de maig 2020 (RE 
20/1604) ha presentat una esmena del total de la despesa de la sol.licitud. 
 
Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i proveir 
a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la prevenció i control 
del mosquit tigre i el programa educatiu per sensibilitzar l’alumnat.” 
 
Vist l’informe tècnic, de data 29 de maig de 2020, en què el cap de l’Àrea de Salut 
Ambiental exposa que : 
 
- La Mancomunitat té quaranta anys d’experiència en la lluita contra els mosquits fet 
que la converteix en un referent a nivell estatal en la lluita contra els mosquits. 
 
- L’activitat proposada promou la prevenció i el control de l’expansió del mosquit tigre a 
la Demarcació que suposa un risc per la salut i la qualitat de vida de les persones.  
 
- L’any 2018 es va donar per primer cop casos autòctons de Dengue (arbovirosi) 
transmès pel Mosquit tigre a l’estat espanyol i a Catalunya. 
 

Davant aquest escenari, l’Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut i 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat van estimar oportú crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i 
Control del Mosquit Tigre a Catalunya. 
 

Aquesta Comissió està formada per vàries administracions i té com a objectiu 
l’elaboració de l’Estratègia de coordinació en la prevenció i el control del mosquit tigre 
a Catalunya i el seu seguiment i avaluació. 
 
L’estratègia estableix un protocol harmonitzat de mesures de prevenció i control del 
mosquit tigre a Catalunya, que incorpora els nous coneixements i l’experiència en el 
tema i l’adapta a la situació actual de la problemàtica. En aquest sentit proporciona 
una eina bàsica d’actuació a totes les institucions que hi estan implicades. L’estratègia, 
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identifica els diferents Serveis de Control de Mosquit i el del Servei de Control de 
Mosquit de la Badia de Roses i Baix Ter, com una de les institucions amb major 
capacitat tècnica. 
 
Atès que el projecte que vol dur a terme la Mancomunitat és d’interès públic per la 
demarcació de Girona per la seva vessant de sensibilització de la població i de 
protecció de la salut de la demarcació, i que Dipsalut no té inclòs en el seu pla 
estratègic de subvencions 2020-2022, anualitat 2020 (aprovat pel Consell Rector en la 
sessió ordinària 2019/12, de 5 de novembre de 2019) una línia de subvencions en 
concurrència que tingui com a objecte la vigilància ambiental i sanitària i la 
sensibilització de la població en relació als mosquits transmissors d’arbovirosis 
(malalties transmeses per mosquits i mosquit tigre). 
 

I per tot l’esmentat, proposa la concessió de la subvenció exclosa de concurrència a la 
Mancomunitat per aquest projecte atès: 
 

-Que es justifica l’interès públic per la seva vessant de protecció de la salut.  
 

-Que és difícil d’iniciar una convocatòria pública donat que la distribució dels mosquits 
transmissors d’arbovirosis a la demarcació de Girona no coneixen els límits 
administratius municipals i que és indispensable que les accions de lluita contra la 
plaga, a l’igual que la seva distribució, es facin de forma generalitzada i coordinada a 
tot el territori afectat. 
 

-L’especialització de la Mancomunitat com a administració amb expertesa acreditada 
en aquest àmbit. 
 
D’acord amb aquests antecedents, la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, el 5 de juny de 2020, proposen la concessió d’una subvenció exclosa 
de concurrència, de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, atès que acredita l’interès públic per la seva 
vessant de protecció de la salut i es fa difícil una convocatòria per l’especificitat del 
projecte. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
L’article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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, en 
concordança amb l’article 22 del Reial Decret 886/2007, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
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, com és el cas de la 
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Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter. 
 
L’entitat declara que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de 
subvencions. 
 
La Mancomunitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb la 
Agència tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social d’acord amb els certificats 
extrets. 
 
La tramitació prevista a la mateixa, respecta les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2019/09, del 6 d’agost de 
2019, s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
La quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior al límit de vint mil 
euros (20.000,00 €), i per tant correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació 
d’aquesta subvenció. 
 
A la vista del que s’ha exposat i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora 
Laia Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Concessió 
 
Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de control de 
Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, amb NIF P1700024A, una subvenció 
exclosa de concurrència pública pel desenvolupament del Programa general del 
Mosquit Tigre a la Demarcació de Girona 2020, per un import de cent setanta-dos mil 
sis-cents euros (172.600,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, 
de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall següent: 
 

Expedient Beneficiari NIF 

2020_127_X020203 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del 

Servei de Control de Mosquits de la Badia 

de Roses i el Baix Ter 

P1700024A 

Objecte 

Programa general del mosquit tigre a la Demarcació de Girona, per l’any 2020. 

Subvenció 
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Base 

subvencionable1 

Import 

concedit 

% 

Subvencionat 

Periode 

subvencionable 

Data 

justificació 

237.136,00 € 172.600,00 € 72,78 

D’1 de gener a 

2 de novembre 

de 2020 

11 de 

novembre 

de 2020 

Aplicació pressupostària 

5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats 

 
SEGON. Autorització i disposició 
 
Autoritzar i disposar l’import de cent setanta-dos mil sis-cents euros (172.600,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del pressupost de 
Dipsalut per a l’any 2020. 
 
 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució  
 
La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part 
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  

 
També seran subvencionables aquelles despeses de formació virtual no incloses en el 
Programa adjunt a la sol·licitud de subvenció presentada pel beneficiari ja que, 
d’acord amb l’informe tècnic emès en data 29 de maig de 2020 pel cap de l’Àrea de 
Salut Ambiental, el projecte educatiu que forma part del Programa general del mosquit 
tigre, va ser dissenyat i va iniciar la seva activitat abans de l’arribada del COVID i de la 
declaració de l’estat d’alarma i l’aprovació de la suspensió de l’activitat lectiva a les 
escoles. Un cop aprovada aquesta suspensió i per tal d’assolir els objectius del 
projecte educatiu, s’ha modificat la naturalesa presencial de les accions a les aules i 
s’han redefinit per tal de poder-les realitzar de forma virtual. Es per això, que caldrà 
valorar la despesa generada per aquestes accions d'adequació del projecte, com a 
despesa subvencionable. 
 
Tot això, de conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures 
complementàries, que estableix diferents mesures de flexibilització del règim de 
concessió de subvencions i del seu procediment per donar la màxima viabilitat a les 
actuacions objecte de subvencions que s’han vist afectades pel COVID-19 o per les 
mesures per combatre’l. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada serà de l’1 de gener de 2020 fins el 
2 de novembre de 2020. 
 
QUART. Compatibilitat 
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
 
El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en 
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves 
condicions. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el dia 11 de novembre de 2020, 
la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de dos-cents trenta-set 
mil cent trenta-sis euros (237.136,00 €), corresponent a l’import de la relació de 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant el 
formulari de justificació normalitzat de subvencions igual o superior a 60.000 € 
disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat), a l’apartat de seu 
electrònica i que ha de contenir la informació següent:  
 

a. Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 
programa a tot el territori en el qual s’actua.  

 
b. Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades al 

llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors. 

 
c. Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 

identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el 
beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la justificació, 
però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci constar que no 
se’l pot deduir. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar-les per perceptor i 
mensualitat. 

 
d. Factures originals i nòmines o fotocòpies compulsades incorporades a la relació 

a la qual es fa referència en el paràgraf anterior. 
 
e. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 

amb identificació dels imports i de la seva procedència. 
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f. Documentació acreditativa que s’han fet les accions necessàries per comunicar 

que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb col·laboració de Dipsalut 
(quadríptics, web, etc.) 

 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari la qual també tramitarà i 
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.  
 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
La Mancomunitat serà la responsable de dur a terme l’execució del programa i 
aportarà tots els recursos materials i humans per a la seva realització dins el límit 
establert pel pressupost del programa. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació 
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
VUITÈ. Pagament  
 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del beneficiari. La sol·licitud es 
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
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L’import de la bestreta serà un 70% de l’import de la subvenció i es concedirà previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  
 
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la 
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant 
transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord i previ informe favorable del cap del centre gestor. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada (per ex. quadríptics, web, etc.),d’acord amb el 
punt 6 d’aquest acord. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, 

no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan 
concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la 
seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
 

a. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

d. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

e. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
 
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos 
previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions 
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

a. Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  

b. Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
c. Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
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CATORZÈ. Verificació i control  
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Normes supletòries 
 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
DIVUITÈ. Notificació 
Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter. 
 

 
5. Expedient 2020/151/X020203 – Proposta de concessió a la Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de 
Roses i del Baix Ter de la subvenció exclosa de concurrència pública per a 
les despeses de desenvolupament del programa de control i gestió de riscos 
derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix 
Empordà 

 
Quadre de característiques de la subvenció: 
 

Beneficiari MI control mosquits badia de Roses i Baix Ter 

NIF beneficiari P1700024A 

Projecte/actuació 
Concessió subvenció control i gestió riscos derivats 
dels simúlids comarques Girona i Baix Ter 2020 

Data presentació sol·licitud 30/01/2020 10:11:21 

Registre d’entrada sol·licitud RE 20/239 

Pressupost presentat 115.641,69 € 

Import sol·licitat 92.513,35 € 

 
El 21 de maig de 2020, el cap de Àrea de Salut Ambiental emet un informe on 
esmenta que:  
 
La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la 
Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, va sol·licitar, en data 30 de gener 
de 2020 (RE 20/239), una subvenció exclosa de concurrència pública pel control i la 
gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i 
del Baix Empordà, anualitat 2020. 
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Dipsalut, té entre els seus objectius en l’àmbit de la protecció de la salut, dotar i 
proveir a les administracions locals que ho sol·licitin de la demarcació de Girona dels 
instruments i del suport econòmic suficient per poder dur a terme la lluita anta larvària 
en els espais públics, establir sistemes de control de la població de simúlids que en 
dificultin la propagació i impedir-ne l’expansió. 
 
Els quaranta anys d’experiència en la lluita contra els simúlids fa que la 
Mancomunitat sigui un referent a nivell estatal en la lluita contra els simúlids. 
 
La presència de simúlids i la seva capacitat de picar les persones, suposa un 
problema de salut pública, que fa necessari el control de les seves poblacions per 
reduir-ne la densitat. 
 
L’activitat proposada promou la vigilància entomològica per conèixer l’expansió i la 
densitat de població existent, i per coordinar les accions de lluita necessàries. 
 
Per tot això, la Mancomunitat demana una subvenció per la vigilància entomològica 
per conèixer l’expansió i la densitat de població existent, i per coordinar les accions de 
lluita necessàries 
 
Atès que el projecte que vol dur a terme la Mancomunitat és d’interès públic per la 
demarcació de Girona per la seva vessant de protecció de la salut de la demarcació, i 
que Dipsalut no té inclosa en el seu Pla estratègic de subvencions 2020, una línia de 
subvencions en concurrència que tingui com a objecte la lluita contra els simúlids. 
 
Atès que es fa difícil la seva convocatòria ja que la distribució dels simúlids de la 
demarcació de Girona es troba al llarg del riu Ter i no coneix els límits administratius 
municipals i que és indispensable que les accions de lluita contra la plaga, a l’igual que 
la seva distribució, es facin de forma generalitzada i coordinada a tot el territori 
afectat.” 
 
D’acord amb aquests antecedents, la gerent i el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, el 27 de maig de 2020, proposen la concessió d’una subvenció exclosa 
de concurrència, de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, atès que acredita l’interès públic per la seva 
vessant de protecció de la salut i es fa difícil una convocatòria per l’especificitat del 
projecte. A més, es defineix quin ha de ser el contingut de l’acord amb la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia 
de Roses i el Baix Ter, de conformitat amb l’article 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
L’entitat declara que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social i que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de 
subvencions. 
 
Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector, núm. 2019/09, del 6 d’agost de 
2019, s’acorda delegar en la Presidència de Dipsalut la concessió de subvencions de 
caràcter directe per mitjà de resolució a altres administracions i entitats públiques o 
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privades, quan el seu import anual no superi els vint mil euros (20.000,00 €) i la seva 
durada no sigui superior a tres anys. 
 
Atès que la quantia de l’aportació econòmica de Dipsalut prevista és superior a vint mil 
euros (20.000,00 €), correspon al Consell Rector de Dipsalut, l’aprovació d’aquesta 
subvenció. 
 
A la vista del que s’ha exposat i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts 
de Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, amb l’abstenció de la vocal senyora 
Laia Pèlach i el vot favorable de la resta d’assistents, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER. Concessió 
 
Concedir a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de 
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, amb NIF P1700024A, una subvenció 
exclosa de concurrència pública pel control i gestió riscs derivats de la presència de 
simúlids a les comarques del Gironès i del Baix Empordà, per un import de vuitanta-
tres mil vuit-cents cinquanta euros (83.850,00 €), de conformitat amb l’article 22.2.c de 
la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Expedient Beneficiari NIF 

2020/151/ X020203 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del 

Servei de Control de Mosquits de la Badia de 

Roses i el Baix Ter 

P1700024A 

Objecte 

Pel control i la gestió dels riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques 

del Gironès i del Baix Empordà. 

Subvenció  

Base 

subvencionable1 
Import concedit  

% 

Subvencionat 

Periode 

subvencionable 

Data 

justificació 

115.641,69 € 83.850,00 € 72,50 % 

D’1 de gener a 

31 d’octubre de 

2020 

20/11/2020 

Aplicació pressupostària 

5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats 

  1 Despeses subvencionables valorades: Totes les descrites al pressupost. 

 
SEGON. Autorització i disposició 
 
Autoritzar i disposar l’import de vuitanta-tres mil vuit-cents cinquanta euros    
(83.850,00 €), amb càrrec a l’aplicació 5/3110/46300 Ajuts a mancomunitats del 
pressupost de Dipsalut per a l’any 2020. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució  
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La subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part 
de l’objecte de la mateixa i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 1 de gener de 2020 al dia 
31 d’octubre de 2020. 
 
QUART. Compatibilitat 
 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de Dipsalut en cap cas no pot superar el cost total de 
l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
 
El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. Sense perjudici que si en 
el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció i les seves 
condicions. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el dia 20 de novembre de 2020 
la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de cent quinze mil sis-
cents quaranta-un euros amb seixanta-nou cèntims (115.641,69 €), corresponent a 
l’import de la relació de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant el formulari de justificació normalitzat  de subvencions igual o 
superior a 60.000,00 € disponible a  la seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat), a l’apartat de seu electrònica i que ha de contenir la 
informació següent:  

 
- Memòria tècnica de les accions i resultats obtinguts en el desenvolupament del 

programa a tot el territori en el qual s’actua.  
 

- Justificació de les hores invertides per a cadascuna de les accions realitzades 
al llarg de la realització del projecte, les quals s’han de concretar en relació a 
cadascun dels treballadors. 
 

− Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb 
identificador del proveïdor, número de document, import, concepte i data 
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d’emissió de la factura. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si 
el beneficiari se’l pot deduir. En cas contrari podrà incloure l’IVA en la 
justificació, però caldrà presentar una declaració de l’entitat on acrediti o faci 
constar que no se’l pot deduir. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar-les per 
perceptor i mensualitat. 
 

- Factures originals i nòmines o fotocòpies compulsades incorporades a la 
relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior. 
 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació dels imports i de la seva procedència. 
 

- Documentació acreditativa que s’han fet les accions necessàries per comunicar 
que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb col·laboració de Dipsalut 
(quadríptics, web, etc.). 

 
S’haurà de justificar l’import total de la despesa subvencionable. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicialment atorgada. Si el preu final de l’execució de l’activitat experimentés un 
increment, aquest serà assumit íntegrament pel beneficiari la qual també tramitarà i 
obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessàries, si escau.  
 
D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que, 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la 
fixada com a despesa subvencionable, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Es reduirà també l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat a l’article 22.c) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 15 dies, els defectes que se li indiquin 
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
SETÈ. Pròrroga de la justificació 
 
Dipsalut podrà concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del 
termini de justificació d’un mes a comptar de la data de finalització del termini màxim 
de justificació, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho 
formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions de 
pròrroga s’entendran concedides per un període màxim d’un mes a comptar des de la 
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data de finalització del termini de justificació atorgat, llevat que hi hagi una resolució 
expressa en sentit contrari. 
 
VUITÈ. Pagament  
 
Es preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de bestreta, un cop s’hagi 
notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del beneficiari. La sol·licitud es 
considerarà com a acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà un 70% de l’import de la subvenció i es concedirà previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el Registre de Dipsalut i en el termini atorgat 
a l’efecte la justificació, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord.  
 
Quan el beneficiari, hagi presentat la justificació total es farà efectiu el pagament de la 
subvenció, o bé el pagament de la quantitat restant si s’ha atorgat bestreta, mitjançant 
transferència bancària, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest 
acord i previ informe favorable del cap del centre gestor. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de Dipsalut en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. (per ex. quadríptics, web, etc,d’acord amb el 
punt sisè d’aquet acord). 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, 

no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan 
concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la 
seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
 
El beneficiari, té les obligacions següents: 



 

24 

 
1. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
2.  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de Dipsalut, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

3. Notificar a Dipsalut els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud; 

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

5.  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
6. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
 
Es permet que els beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat 
respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions 
 
La Presidència de Dipsalut té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han 
tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
 
Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els 
supòsits següents: 
 

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  

b) Incompliment d'altres obligacions que es preveuen en aquest acord. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
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Dipsalut tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de 
les subvencions concedides, i el president de Dipsalut serà l’òrgan competent per 
adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
 
Dipsalut té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es 
regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes  
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici de llurs càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Normes supletòries 
 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
DIVUITÈ. Notificació 
 
Notificar aquest decret a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter. 
 
 

  
 
La presidenta recorda als assistents que, atesa la naturalesa extraordinària i urgent de 
la sessió no és possible cap altra intervenció aliena als punts de l’ordre del dia 
proposats inicialment i, per tant, la Presidència aixeca la sessió, de la qual s’estén 
aquesta acta. 
 
 
La presidenta p.d.  El secretari 
Maria Puig i Ferrer     Jordi Batllori i Nouvilas 


