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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
Les administracions públiques, o qualsevol ens que proposin l’establiment de 
subvencions, han de concretar, de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
18/11/2003), de manera prèvia en un pla estratègic de subvencions els objectius 
i els efectes que es pretenen amb l’aplicació d’aquestes subvencions, així com 
els terminis necessaris per a la seva consecució, els costos previstos i les fonts 
de finançament, que es supeditaran en tot cas, al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària. 
 
En aquest sentit, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  (BOE 
núm. 176, de 25/07/2006), determina quin ha de ser el seu àmbit d’actuació, el 
seu contingut, l’òrgan competent per la seva aprovació, el seu seguiment i els 
efectes en cas d’incompliment. 
 
A la vista d’aquesta norma, i del que estableix el text refós dels Estatus de 
l’Organisme, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en data 15 de juny de 
2021 (BOP núm. 119, de 22/06/2021), el Consell Rector de Dipsalut, en la 
sessió ordinària número 2020/10, que té lloc el 3 de novembre de 2020, aprova 
el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2022 corresponent a 
l’anualitat 2021 (en endavant, PESD). 
 
El Pla estratègic de subvencions suposa un pas més en la transversalitat de la 
informació i la transparència que Dipsalut pretén aportar dia a dia en el seu 
treball, en especial des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 
núm. 295, de 10/12/2013) i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 
31/12/2014). Aquesta informació suposa un avanç en la coordinació entre les 
administracions públiques i els diferents serveis que conformen l’Organisme. 
 
Aquest Pla té com a finalitat dotar de coherència les diverses subvencions que 
s’hi preveuen, tenint en compte institucions públiques i privades sense ànim de 
lucre que en poden ser beneficiàries, així com els seus recursos disponibles i 
les seves necessitats. Aquesta coherència es concreta en les següents línies 
estratègiques: 
 
a) La vertebració territorial de les comarques de Girona, particularment en les 

relacions dels ajuntaments, les institucions i les administracions públiques 
amb la seva ciutadania i el teixit associatiu dels municipis, per ajudar les 
persones a entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les 
habilitats per al desenvolupament de les capacitats dels individus i de les 
comunitats per incrementar el control sobre la seva salut, generant 
sinèrgies amb els entorns urbans saludables, contribuint així a la millora de 
la salut individual. 
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b) L'adaptació dels recursos a les necessitats de les persones, ja sigui de 
manera directa o mitjançant el recolzament als serveis que els han d’oferir 
els seus ajuntaments, finançant activitats que permetin Dipsalut acomplir 
el seu l’objectiu de control i protecció del marc en el qual es desenvolupa 
la vida de cadascuna d’elles. 

 
c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d'eines d'informació 

concretes, potenciant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la 
formació, per tal de garantir una òptima gestió dels recursos i la seva 
adequació a les finalitats que es persegueixen. 

 
L’article 12 del Reial decret 887/2006 citat anteriorment estableix que els plans 
estratègics han de contenir, entre d’altres, indicadors, la recollida dels quals per 
part dels responsables del seu seguiment ha de ser periòdica, i que han de 
permetre conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el 
compliment dels respectius objectius. També es preveu que el pla contingui els 
resultats dels plans estratègics anteriors en funció dels informes emesos. 
 
En relació amb el paràgraf anterior, l’article 14 d’aquest Reial decret disposa 
quin ha de ser el seguiment del pla estratègic i preveu que cada any s’emeti un 
informe sobre el seu grau d’aplicació, els efectes i les repercussions 
pressupostàries i financeres que hagi tingut. 
 
Finalment, l’article 15 d’aquesta norma preveu que, en cas que es detecti que 
alguna línia de subvenció no assoleix els objectius desitjats o un resultat 
adequat al nivell de recursos invertits, podrà ser modificada o substituïda per 
d’altres més eficaces o eficients o, en el seu cas, ser eliminada. 
 
El capítol XI del PESD estableix quins han de ser els indicadors esmentats 
anteriorment, tant per a la fase de concessió de les subvencions com per a la 
fase de justificació i pagament, en el cas de les línies de concurrència 
competitiva. També s’hi estableixen els indicadors concrets per a les 
subvencions excloses de concurrència pública. 
 
Sobre la base de tot això, i a la vista del que estableix l’article 15 del Reial decret 
887/2006, aquesta memòria pretén recollir les dades més significatives de 
l’execució de l’anualitat 2021 del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 de 
Dipsalut i les conclusions i propostes de millora pertinents per tal d’aconseguir 
també que l’activitat de foment de Dipsalut estigui alineada amb els objectius de 
l’Organisme i amb les seves línies d’actuació. 
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2. LÍNIES DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 

 
De les línies de subvencions en règim de concurrència competitiva previstes en el 
Pla estratègic de subvencions 2020-2022 per a l’anualitat 2021, les convocatòries 
tramitades durant l’exercici han estat les següents: 

 

1. Convocatòria de subvenció a ajuntaments en matèria de condicions de 
salut i estils de vida (Pm07) 

2. Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense 
ànim de lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida (CEV) 

3. Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense 
ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per 
millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI) 

4. Convocatòria de subvenció extraordinària de Benestar i Comunitat (BiC) 

5. Convocatòria de subvencions als ajuntaments per al finançament de 
despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) 

6. Convocatòria de subvenció als ajuntaments per a despeses d’inversió en 
els consultoris locals (SACI) 

7. Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector 
vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i 
dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE) 

8. Convocatòria de subvenció a ajuntaments i els seus ens dependents per 
al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció 
social (ASIA) 

9. Convocatòria de subvenció a entitats sense ànim de lucre per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social 
(ASIO) 

10. Convocatòria de subvenció als col·legis de professionals de l’àmbit 
sanitari de la demarcació de Girona per a la seva formació en promoció 
de la salut (FOR) 

11. Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08) 

12. Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 

13. Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús 
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 
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14. Convocatòria de subvenció per al finançament de l’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT) 

15. Convocatòria de subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a 
projectes de desenvolupament local internacional (COOP) 

16. Convocatòria de subvenció per a les accions destinades a l’acollida i 
inclusió social de joves en risc d’exclusió (JOVES) 

 
 
Cal assenyalar que el PESD preveu una convocatòria de suport econòmic als 
ajuntaments, als ens locals supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats 
sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als 
objectius del programa Benestar i Comunitat (BiC). Es tracta, d’acord amb el pla d’acció 
recollit en el capítol VIII, d’una convocatòria biennal, que s’aprova durant l’exercici  2021, 
però el període subvencionable de la qual s’estén de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de 
setembre de 2022, motiu pel qual, a data d’aprovació d’aquesta memòria, encara no 
s’ha completat la Fase de justificació i pagament de les subvencions, motiu pel qual 
l’anàlisi dels indicadors lligats a aquesta línia de concurrència es portarà a terme en la 
memòria d’execució corresponent a l’exercici 2022. 
 
Pel que fa a la de subvenció extraordinària de Benestar i Comunitat (BiC), per al 
finançament de despeses derivades de les conseqüències socials i de salut lligades a 
la pandèmia de la COVID-19, i a la convocatòria de subvenció per a les accions 
destinades a l’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió (JOVES), es tracta de 
dues convocatòries biennals corresponents als exercicis 2020-2021. Això vol dir que 
l’aprovació de les convocatòries i el període de sol·licitud dels ajuts s’esdevenen durant 
l’anualitat 2020, però atès que el període subvencionable de cadascuna d’elles s’estén 
de l’1 d’abril de 2020 al 31 de març de 2021, en el cas de la convocatòria extraordinària, 
i de l’1 de gener de 2020 al 30 de setembre de 2021, en el cas de la convocatòria 
JOVES, la fase de justificació i de pagament de les dues es porta a terme durant 
l’anualitat 2021, motiu pel qual l’anàlisi dels indicadors lligats a aquests ajuts es reflecteix 
en aquest document, i no en la memòria corresponent a l’anualitat 2020. 
 
Finalment, el PESD preveu una convocatòria de subvenció a les administracions 
públiques no territorials i els seus ens dependents i les entitats de dret privat que són 
entitats sense ànim de lucre per a la realització de congressos, simposis, jornades i 
actes en l’àmbit de salut i social a la demarcació de Girona (SEC). Es tracta, segons el 
pla d’acció citat anteriorment, d’una convocatòria anual, executada completament durant 
l’any 2021. No obstant això, i un cop tancat l’exercici pressupostari, la convocatòria 
prevista per a l’anualitat 2021 finalment no s’executa. 
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3. SUBVENCIONS DIRECTES PREVISTES DE FORMA NOMINATIVA AL 
PRESSUPOST 

 
 
El capítol VII del Pla estratègic de subvencions (2020-2022) per a l’anualitat 2021 recollia 
un total de 24 subvencions directes previstes de forma nominativa al pressupost:  
 

1. Al Banc dels Aliments 

2. Al Consorci Centre Acolliment i Serveis Socials La Sopa 

3. A l'Associació Valentes i Acompanyades 

4. A Càrites Diocesanes de Girona – Centre distribució aliments 

5. A l'Ajuntament de Salt – Projecte Juguem 

6. A l'Ajuntament de Girona – Teleassistència 

7. Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament – Tercer Món 

8. A Unió de Pagesos 

9. A l'AMPA del Centre d'Educació Especial Palau – Casal d'estiu 

10. Al CEE Font de l'Abella - Casal d'estiu 

11. A la Fundació Pere Closa – Projecte escolar Girona-Est 

12. A l'Associació Genera – Atenció Integral a les dones 

13. Al Consorci Alba Ter 

14. Al Centre Recursos Pau i Solidaritat – Cooperació Internac. Girona 

15. A Entitats catalanes d'Acció Social 

16. A la Universitat de Girona – Càtedra de Promoció de la Salut 

17. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona 

18. A la Fundació Oncolliga Girona – Drenatge limfàtic 

19. A l'Associació Pallapupas - Somriures d'hospital 

20. Al Consorci de l'Estany 

21. A l'Associació Dentistes Solidaris Girona – Somriures solidaris 

22. A l'Ajuntament d’Olot – Pla anual d'actuació per a la protecció 

23. A l'Ajuntament de Girona- Pla anual d'actuació per a la protecció 

24. A l’Institut Català de la Salut – Projecte Nens en moviment 

 
Durant l’exercici se n’han concedit 22 de les 24 subvencions previstes. En l’apartat 6.b 
d’aquest document se n’analitzen els motius i les dades corresponents als indicadors 
d’aquest grup d’ajuts. 
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4. SUBVENCIONS DIRECTES PER INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL 
 
 
El capítol IX del Pla estratègic de subvencions (2020-2022) per a l’anualitat 2021 
estableix que el pressupost anual de l’Organisme per a l’exercici 2021 preveu crèdits, 
gestionats pel Servei de Govern i de Relacions Institucionals i disponibles als capítols 4 
i 7, que poden destinar-se a subvencions de concessió directa, de conformitat amb el 
que estableix la Llei general de subvencions, per interès públic, social o humanitari i amb 
caràcter excepcional, per al finançament de projectes específics que es desenvolupin a 
les comarques gironines, o bé lligats al Catàleg de serveis de Dipsalut, sempre prèvia 
petició per part de l’ajuntament o ens corresponent.  
 
Òbviament, per la naturalesa d’aquesta mena d’ajuts, és impossible determinar en el 
PESD quines seran les subvencions atorgades dins d’aquest conjunt. 
 
No obstant això, en els darrers anys s’han anat concedint de manera recurrent algunes 
subvencions d’aquesta mena, per a projectes que es van repetint anualment però que 
no es poden encabir en cap de les línies de concurrència competitiva i que per les 
circumstàncies determinades del projecte o actuació no s’aconsella preveure-les de 
forma nominativa al pressupost. 
 
Entre aquests ajuts recurrents es troben les subvencions directes concedides a diferents 
ajuntaments de la Garrotxa per a la prestació dels serveis municipals en matèria de salut  
ambiental per mitjà del Consorci SIGMA, i la col·laboració amb la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el 
Baix Ter per a diferents actuacions de control no només del mosquit tigre, sinó també 
de la mosca negra. 
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5. INDICADORS RELATIUS A LES LÍNIES DE CONCURRÈNCIA 
 
En aquest apartat es recullen els indicadors previstos en el capítol XI del PESD per a 
cadascuna de les línies de subvencions amb concurrència i, analitzades les dades de 
cadascuna d’elles, se’n fa una valoració individualitzada. 

 
A. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, 

BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES: 
 
Convocatòria de subvenció a ajuntaments en matèria de condicions de salut i 
estils de vida (Pm07) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 500.000,00 € 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 99 

Número d’ajuntaments beneficiaris 97 

Import total atorgat 500.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 76,98 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

43,44 % 

 
 
Respecte de la fase de concessió, com sol ser habitual en aquesta convocatòria, la 
pràctica totalitat de les sol·licituds (el 98%) tenen una resolució estimatòria, 
concretament, 97 de les 99 sol·licituds. Si bé és cert que el nombre de municipis 
sol·licitants d’aquest programa de suport econòmic del Catàleg de serveis és inferior 
que en anys anteriors, la qual cosa pot atribuir-se a la situació d’incertesa provocada per 
l’emergència sanitària de la Covid-19 l’any anterior i a les mesures de prevenció que 
encara estaven en vigor durant l’any 2021, que feia inviables alguns dels projectes i 
algunes de les activitats que portaven a terme els ajuntaments tal i com estaven 
concebudes en anys anteriors. 
 
No obstant això, s’atorga el total de l’import previst per a la convocatòria, la qual cosa 
representa el 76,98% de l’import sol·licitat.  
 
Pel que fa a les dues sol·licituds desestimades, els motius són similars (incompliment 
del punt 4t de les bases, que fa referència als conceptes subvencionables): en un dels 
casos, la sol·licitud és per a definició, disseny i impressió de plànols de xarxa de rutes 
de patrimoni i natura, mentre que en l’altre és per a despeses d’inversió (adquisició 
d’elements del parc de salut), és a dir, cap de les dues sol·licituds no fa referència a la 
realització d’activitats amb persones, objecte central de la convocatòria, motiu pel qual 
no hi tenen cabuda. 
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Finalment, cal fer esment que aquesta convocatòria, a diferència d’altres, està dirigida 
a ajuntaments però, de conformitat amb les bases que la regulen, poden ser-ne 
beneficiàries les entitats municipals descentralitzades.  
 
En aquest sentit, els beneficiaris són 97, però el total de municipis beneficiaris són 96: 
tant l’Ajuntament de Torroella de Montgrí com l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
l’Estartit sol·liciten, per separat, la subvenció i ambdues en són beneficiàries. El 
percentatge de municipis beneficiaris és, per tant, del 43 i mig % del total. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 30 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 30,93 % 

Import minorat 48.554,44 € 

Percentatge sobre el total atorgat 9,71 % 

Número d’expedients revocats 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 2,06 % 

Import total revocat 6.415,17 € 

Percentatge sobre el total atorgat 1,28 % 

Número de renúncies 3 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 3,09 % 

Import total de les renúncies 12.626,45 € 

Percentatge sobre el total atorgat 2,53 % 

Número d’expedients correctament justificats 62 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 63,92 % 

Import final pagat 432.403,94 € 

 
Pel que fa a la justificació i pagament de les subvencions, hi ha un alt percentatge 
d’expedients objecte de minoració (un de cada tres), i l’import d’aquestes minoracions 
representa una mica menys del 30% del percentatge del total atorgat als beneficiaris els 
expedients dels quals són objecte de minoració (aproximadament el 10% del total 
atorgat en tota la convocatòria).  
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Dos dels expedients són objecte de revocació i tres són objecte de renúncia per part 
dels beneficiaris. Aquests imports (un total de 19.041,62 €) són, per tant, no executats i 
representen aproximadament un 4% del total atorgat (les revocacions són l’1,28% 
mentre que les renúncies representen un 2,53%). 
 
Finalment, 62 expedients es justifiquen de manera íntegra i correcta (aproximadament 
dos de cada tres beneficiaris), els imports pagats dels quals representen el 60% del 
total. 
 
L’import final pagat en la convocatòria és de 432.403,94 €, és a dir, el 86,5% del total 
atorgat en la fase de concessió. 
 

 
Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de 
lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida (CEV) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 210.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 48 

Número de beneficiaris 45 

Import total atorgat 210.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 56,11 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
Respecte de la concessió de les subvencions, i com és tendència habitual en aquesta 
convocatòria en els darrers anys, pràcticament totes les sol·licituds rebudes (el 94%) 
tenen una resolució estimatòria, concretament 45 de les 48. L’import total concedit és 
de 210.000,00 €, és a dir, l’import màxim previst en la convocatòria. 
 
Aquest import representa una mica més del 50% de l’import sol·licitat. En aquest sentit, 
cal tenir en compte que es tracta d’una convocatòria adreçada a entitats sense ànim de 
lucre, les fonts de finançament de les quals de vegades es limiten pràcticament en la 
seva totalitat a les administracions que puguin concedir-los subvenció per als projectes 
concrets. Per aquests motius les sol·licituds solen incloure imports molt elevats, que no 
sempre poden cobrir-se en les convocatòries de l’Organisme, cosa que fa que les 
entitats cerquin altres fonts de finançament, com línies d’ajuts similars de la Generalitat 
de Catalunya o dels Ajuntaments en els quals estan arrelades, per exemple. 
 
Finalment, cal destacar que, en el cas de les 3 sol·licituds desestimades, en tots els 
casos es tracta d’activitats o projectes d’intervenció terapèutica que no serien objecte 
d’aquesta convocatòria, atès que l’Organisme ja en té una (Convocatòria SOI de 
subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre per a la realització 
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d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona), 
adreçada també a entitats de dret públic o privat sense ànim de lucre i per a la realització 
d’intervencions terapèutiques. 
 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 4,44 % 

Import minorat 670,51 € 

Percentatge sobre el total atorgat 0,32 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 2,22 % 

Import total de les renúncies 3.326,76 € 

Percentatge sobre el total atorgat 1,58 % 

Número d’expedients correctament justificats 42 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 93,33 % 

Import final pagat 206.002,73 € 

 
Pel que fa a la justificació i el pagament de les subvencions, cal destacar l’execució 
gairebé total de la convocatòria: l’import final pagat és de 206.002,73 €, és a dir, el 98% 
de l’import total concedit. 
 
Només dos expedients són objecte de minoració (el 4% del total) i l’import minorat 
representa només el 0,3% del total atorgat (aproximadament un 9% del total concedit 
als beneficiaris els expedients dels quals són objecte d’aquesta minoració). D’altra 
banda, un únic beneficiari finalment renuncia a la subvenció concedida per import de 
3.326,76 €, que representa un 1,5% del total concedit en la convocatòria. 
 
La resta, un total de 42 beneficiaris (9 de cada 10), justifiquen de manera correcta i total 
les subvencions concedides, motiu pel qual se’ls paga el total de l’import que tenien 
concedit, que totalitza 199.450,82 €. 
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Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de 
lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de 
vida a la demarcació de Girona (SOI) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 90.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 37 

Número de beneficiaris 37 

Import total atorgat 90.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 43,32 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
Aquesta és una de les convocatòries més antigues de l’Organisme, existent fins i tot 
abans de la creació del Catàleg de serveis, que s’ha anat adaptant a les circumstàncies 
socials i econòmiques, i a la realitat del propi Organisme. 
 
El nombre de sol·licitants és bastant constant en el temps (aproximadament una 
quarantena d’entitats). En aquesta convocatòria, tots els sol·licitants reben la seva 
respectiva subvenció, amb un import total atorgat de 90.000,00 € (és a dir, l’import 
màxim previst), que representa poc més del 40% de l’import sol·licitat. 
 
Com en el cas de la convocatòria CEV (Convocatòria de subvenció a les entitats de dret 
públic o privat sense ànim de lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida), 
cal tenir en compte que es tracta d’una convocatòria adreçada a entitats sense ànim de 
lucre, les fonts de finançament de les quals de vegades es limiten pràcticament en la 
seva totalitat a subvencions concedides per les diferents administracions. Per aquest 
motiu, solen incloure sol·licituds d’imports molt elevats, que no sempre poden cobrir-se 
en les convocatòries de Dipsalut, cosa que fa que les entitats cerquin altres fonts de 
finançament, com línies d’ajuts similars de la Generalitat o dels Ajuntaments. 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 5 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 13,51 % 

Import minorat 2.330,85 € 

Percentatge sobre el total atorgat 2,59 % 

Número d’expedients revocats 0 
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Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 32 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 86,49 % 

Import final pagat 87.669,15 € 

 
L’execució final de la convocatòria és el 97%: es paguen 87.669,15 € dels 90.000,00 € 
concedits inicialment. 
 
32 dels beneficiaris justifiquen de manera completa i correcta les subvencions, mentre 
que 5 no ho fan, motiu pel qual els expedients són objecte de minoració. Aquestes 
minoracions són per un import de 2.330,85 €, que representen el 19% del total concedit 
a aquests beneficiaris (i, en canvi, només un 2,5% del total atorgat en tota la 
convocatòria). 
 

 
Convocatòria de subvenció extraordinària de Benestar i Comunitat (BiC) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 1.875.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 48 

Número de beneficiaris 36 

Import total atorgat 1.868.269,54 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 89,38 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 99,64 % 

Import no atorgat 6.730,46 € 

Percentatge no atorgat respecte de l’import màxim previst 0,36 % 

 
Es tracta d’una convocatòria extraordinària, no prevista inicialment en el PESD, lligada 
a la línia de subvencions Benestar i Comunitat, que té com a objectiu amortir les 
conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària provocada per la 
pandèmia de la Covid-19 per a la ciutadania del municipis gironins, especialment les 
persones més vulnerables. Per mitjà d’aquesta convocatòria, Dipsalut dona suport 
econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, als seus ens dependents i a 
les entitats sense ànim de lucre de la demarcació. 
 
El període subvencionable és de l’1 d’abril de 2020 al 31 de març de 2021 i s’hi destinen 
un total d’1.875.000,00 €, dels quals finalment s’atorguen 1.868,269,59 € (una mica més 
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del 99,5%). De les 48 sol·licituds rebudes, se n’estimen 36, és a dir, 3 de cada 4, i només 
resten sense atorgar 6.730,46 €. 
 
En general, en el marc de la línia Benestar i Comunitat es reben sol·licituds d’imports 
elevats, atès que es tracta de projectes complexos, amb un abast territorial generalment 
comarcal, que s’hagin aprovat en la corresponent taula de coordinació territorial per 
assegurar que arriben a tots els municipis, evitar duplicitats i mantenir l’equilibri entre la 
xifra de població de la comarca i l’import destinat als projectes que s’hi desenvolupen. 
En aquesta convocatòria, per tant, són beneficiaris tant Consells Comarcals com 
Ajuntaments com entitats socials amb una forta presència en tot el territori de les 
comarques gironines (Càritas Diocesana, Creu Roja...). De fet, les sol·licituds 
presentades que són finalment desestimades ho són perquè els projectes no estan 
integrats en les corresponents taules de coordinació territorial, un dels requisits de les 
bases de la convocatòria. 
 
L’import atorgat representa gairebé un 90% de l’import sol·licitat per tots els sol·licitants 
(inclosos els projectes que no són finalment subvencionats). Si tenim en compte només 
els projectes subvencionats, l’import atorgat representa el 99,9%. Aquesta és una 
característica habitual de la línia Benestar i Comunitat, atès que es tracta de projectes 
molt ben coordinats, que busquen alhora arribar a tots els municipis de la província i 
evitar duplicitats entre els diferents projectes. De fet, cada beneficiari només pot ser-ho 
amb un màxim d’un únic projecte en cadascun dels àmbits territorials establerts (que 
són, com s’ha dit, cadascuna de les comarques de la demarcació de Girona). 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 11 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 30,56 % 

Import minorat 71.596,60 € 

Percentatge sobre el total atorgat 3,83 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 25 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 69,44 % 

Import final pagat 1.796.672,94 € 

 
Dels 36 expedients amb resolució estimatòria, 11 s’han de modificar (és a dir, minorar-
ne l’import final per justificació incompleta) i la resta es justifiquen de manera correcta i 
completa. No hi ha cap revocació ni cap renúncia. 
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Tot i que el percentatge d’expedients minorats representa el 30% del total, l’import 
d’aquestes minoracions és molt baix: 71.596,60 €. Això representa un 7,5% de l’import 
atorgat als beneficiaris els expedients dels quals es minoren i només un 3,8% de l’import 
total atorgat a tots els beneficiaris de la convocatòria.  
 
L’import final pagat un cop finalitzada la fase de justificació és d’1.796.672,94 €, que 
representa el 96% de l’import atorgat en la fase de concessió (i un 95,8% de l’import 
disponible en el moment d’obrir la convocatòria). 
 
En general, i pels motius que ja s’han explicat –una tasca prèvia de coordinació dels 
projectes que resulten beneficiaris, sempre mantenint un equilibri entre la xifra de 
població de cadascuna de les comarques i els imports destinats a cadascun dels 
projectes que s’hi porten a terme–, l’execució d’aquesta convocatòria, en termes de 
gestió, és molt positiva. 
 

 
 
Convocatòria de subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 400.000,00 € 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 112 

Número d’ajuntaments beneficiaris 109 

Import total atorgat 400.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 84,86 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

49,32 % 

 
 
Respecte d’aquesta convocatòria, cal tenir en compte que s’adreça als Ajuntaments que 
tinguin consultori local, que són un total de 173 (comptant-hi les localitats de Girona i 
Olot, que tot i tenir altres centres sanitaris com hospitals, centres d’atenció primària i 
demés, també compten cadascuna d’elles amb un consultori local en el seu territori). En 
aquest sentit, el nombre de beneficiaris de la convocatòria de 2021 (109) representa una 
mica menys del 50% del total de municipis de la demarcació (221), però un 63% del total 
de municipis de la demarcació en què hi ha consultori local. 
 
L’import total atorgat és el 100% del previst inicialment (400.000,00 €) i representa 
gairebé un 85,5% de l’import sol·licitat pels Ajuntaments beneficiaris (una mica menys 
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del 85% del total sol·licitat per tots els Ajuntaments sol·licitants, inclosos els no 
beneficiaris). 
 
Pel que fa a la resolució, només es desestimen 3 de les sol·licituds rebudes (un total de 
112): en dos dels casos, és perquè la sol·licitud correspon a despeses d’inversió, que 
no són objecte d’aquesta convocatòria, reservada per a despeses ordinàries de 
funcionament dels consultoris locals –Dipsalut ja disposa d’una convocatòria 
(Convocatòria SACI de subvenció als ajuntaments per a despeses d’inversió en els 
consultoris locals) per a despeses d’inversió d’aquests centres sanitaris–. En el tercer 
cas, es tracta d’una sol·licitud per a un centre que no és un consultori local sinó un centre 
d’atenció primària (CAP) i, per tant, tampoc no és objecte de la convocatòria. 
 
L’import “no atorgat” corresponent a aquestes tres sol·licituds és, de fet, molt baix: 
només 3.139,52 € (2.576,57 € dels quals corresponen a una única sol·licitud), la qual 
cosa representa menys de l’1% de l’import sol·licitat en tota la convocatòria. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 8 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 7,34 % 

Import minorat 4.329,31 € 

Percentatge sobre el total atorgat 1,08 % 

Número d’expedients revocats 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 1,83 % 

Import total revocat 5.613,96 € 

Percentatge sobre el total atorgat 1,40 % 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 99 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 90,83 % 

Import final pagat 390.056,73 € 

 
Respecte de la fase de justificació d’aquesta convocatòria, 99 beneficiaris justifiquen 
correctament i de manera completa les subvencions concedides (9 de cada 10), mentre 
que 8 expedients han de ser objecte de minoració per justificació incompleta. No es 
produeixen renúncies i es revoquen 2 dels expedients per manca d’execució de la 
subvenció concedida. 
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Pel que fa als 8 expedients que han de ser objecte de minoració, l’import d’aquestes 
minoracions és de 25.611,81 €, que representa un 14,5% de l’import concedit als 
beneficiaris els expedients dels quals són objecte de minoració (un 1% de l’import total 
atorgat a tots els beneficiaris de la convocatòria). 
 
L’import final pagat és de 390.056,73 €, que representa el 97,5% de l’import atorgat 
inicialment als beneficiaris. 

 

 
Convocatòria de subvenció als ajuntaments per a despeses d’inversió en els 
consultoris locals (SACI) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 100.000,00 € 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 98 

Número d’ajuntaments beneficiaris 96 

Import total atorgat 100.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 59,35 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

43,44 % 

 
Com en el cas de la convocatòria anterior (Convocatòria SAC de subvencions als 
ajuntaments per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del 
consultori local), en aquesta convocatòria cal tenir en compte el nombre d’Ajuntaments 
de la demarcació que tenen consultori local: 173. En aquest sentit, de les 98 sol·licituds 
rebudes se’n resolen favorable un total de 96. Si bé aquesta xifra representa una mica 
menys del 43,5% del total d’Ajuntaments de les comarques gironines, si tenim en compte 
només els municipis en què hi ha un consultori local, el percentatge de beneficiaris és 
del 55,5%. Tot i ser una xifra més baixa que la de beneficiaris de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per al finançament de despeses derivades del 
funcionament ordinari del consultori local (SAC), no es pot perdre de vista que es tracta 
d’una convocatòria de suport econòmic a despeses d’inversió, que no sempre es porten 
a terme anualment i que, d’altra banda, normalment representen despeses molt 
elevades per als Ajuntaments. 
 
Això explica, entre d’altres motius, que l’import inicial atorgat als beneficiaris (100.000, 
€), que és el màxim disponible per a la convocatòria, sigui només el 59% de l’import 
sol·licitat pels beneficiaris (el 58% si tenim en compte totes les sol·licituds, incloses les 
dues desestimades). Les despeses a les quals han de fer front els Ajuntaments en 
aquests projectes d’inversió són elevades, però l’import màxim disponible per Dipsalut, 
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que cal repartir entre tots els municipis sol·licitants, fa que el suport econòmic de 
l’Organisme hagi de ser moderat.  
 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 9 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 9,38 % 

Import minorat 1.262,43 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 1,26 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 3 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 3,13 % 

Import total de les renúncies 3.103,65 € 

Percentatge sobre el total atorgat 3,10 % 

Número d’expedients correctament justificats 84 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 87,50 % 

Import final pagat 95.633,92 € 

 
Pel que fa a la fase de pagament del ajuts, són 84 els Ajuntaments que justifiquen 
completament i correctament les subvencions atorgades (gairebé 9 de cada 10), 
mentre que 9 expedients han de ser objecte de modificació per justificació incompleta. 
Si bé no hi ha revocacions, tres Ajuntaments renuncien finalment als ajuts concedits 
per impossibilitat d’executar en la seva totalitat els projectes subvencionats. 
 
Pel que fa als 9 expedients que han de ser objecte de minoració, l’import d’aquestes 
minoracions és de 1.262,43 €, que representa un 13% de l’import concedit als 
beneficiaris els expedients dels quals són objecte de minoració (poc més d’un 1% de 
l’import total atorgat a tots els beneficiaris de la convocatòria). 
 
Les renúncies, per la seva part, representen un 3% del total atorgat inicialment als 
beneficiaris (a tots els beneficiaris de la convocatòria, òbviament). 
 
L’import final pagat és de 95.633,92 €, que representa el 95,6% de l’import atorgat 
inicialment als beneficiaris. 
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Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector vinculat 
i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades del 
funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents 
d’educació especial (CMFA i CDEE) 

 
❖ Import màxim previst per a la línia de centres de formació d’adults: 75.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 17 

Número d’ajuntaments beneficiaris 16 

Import total atorgat 75.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 41,64 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

7,24 % 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions per finançar despeses 
ordinàries derivades del funcionament ordinari d’equipaments municipals on es dugui a 
terme formació de persones adultes (CMFA) i a centres docents d’educació especial 
(CDEE). Atès que els destinataris de cadascuna d’elles són diferents (per a la línia 
CMFA ho són els Ajuntaments de la demarcació, mentre que per a la línia CDEE ho són 
qualssevol administracions públiques locals i el seu sector públic vinculat, així com 
entitats sense ànim de lucre o centres educatius), les analitzarem de manera separada. 
 
Per a la línia CMFA, se’n reben 17 sol·licituds, totes elles d’Ajuntaments, de les quals 
només se n’ha de desestimar una, atès que correspon a un centre que no és de formació 
d’adults. El total atorgat és de 75.000,00 €, el 100% de l’import disponible per a aquesta 
línia de la convocatòria, que representa aproximadament un 42% del total sol·licitat pels 
beneficiaris (un 40% si es té en compte la sol·licitud desestimada). Es tracta d’un import 
relativament baix, atès que els crèdits disponibles estan molt limitats. 
 
Tant en aquesta línia com en la línia de subvencions a les administracions locals i el seu 
sector vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades 
del funcionament ordinari dels centres docents d’educació especial (CDEE), els 
beneficiaris només poden ser-ho per a un únic centre per línia. 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 6,25 % 

Import minorat 585,76 € 
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Percentatge sobre l’import atorgat 0,78 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 15 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 93,75 % 

Import final pagat 74.414,24 € 

 
Respecte de la fase de pagament, només un expedient ha de ser objecte de minoració 
per justificació incompleta. La resta es justifiquen completament, no cal fer cap revocació 
i no es presenten renúncies.  
 
L’import d’aquesta minoració és de 585,76 €, un 10% de l’import concedit al beneficiari. 
 
L’import final pagat és de 74.414,24 €, és a dir, el 99% de l’import atorgat inicialment als 
beneficiaris. 
 
❖ Import màxim previst per a la línia de centres d’educació especial: 115.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 10 

Número de beneficiaris 10 

Import total atorgat 115.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 48,44 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
Pel que fa a la línia CDEE, es reben un total de 10 sol·licituds, totes les quals es resolen 
favorablement. L’import concedit és de 115.000,00 €, el 100% de l’import màxim previst 
per a aquesta línia. Com en el cas de la línia de subvencions a les administracions locals 
i el seu sector vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults (CMFA), els 
crèdits són limitats, cosa que fa que, respecte dels imports sol·licitats pels beneficiaris, 
les subvencions atorgades representin únicament el 48%. 
 
Els beneficiaris són tant Ajuntaments (gairebé tots ells amb molta població), com centres 
d’educació especial, consorcis, fundacions i altres entitats de l’àmbit social. Tant en 
aquesta línia com en la línia CMFA, els beneficiaris només poden ser-ho per a un únic 
centre per línia. 
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▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 20,00 % 

Import minorat 3.184,19 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 2,77 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 8 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 80,00 % 

Import final pagat 111.815,81 € 

 
En aquesta línia 8 dels 10 beneficiaris justifiquen completament i correctament les 
subvencions atorgades. En els altres dos expedients cal fer-hi les minoracions 
corresponents, atès que la justificació no és completa. Com en el cas de la línia anterior, 
no hi ha renúncies ni cal fer revocacions. 
 
L’import de les dues minoracions és de 3.184,19 €, que representa el 14% de l’import 
total concedit als dos beneficiaris (aproximadament un 3% del total concedit a tots els 
beneficiaris de la línia). 
 
L’import final pagat en aquesta línia és de 111.815,81 €, és a dir, el 97% de l’import 
atorgat inicialment als beneficiaris. 
 

 
Convocatòria de subvenció a ajuntaments i els seus ens dependents per al 
suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social 
(ASIA) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 50.000,00 € 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 19 

Número d’ajuntaments beneficiaris 16 

Import total atorgat 50.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 62,54 % 
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Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

7,24 % 

 
Aquesta és una de les convocatòries de l’àmbit d’acció social que s’adreça 
específicament a Ajuntaments (i els ens que en depenen), i en concret per a despeses 
d’inversió (modernització de mobiliari, climatització, accessibilitat...) que millorin la 
qualitat assistencial de les persones usuàries de les xarxes de serveis socials municipals 
o bé per a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat de 
les persones usuàries. 
 
Com sol ser habitual en les convocatòries de suport econòmic a despeses d’inversió, 
atès l’alt cost econòmic que solen tenir els projectes per als consistoris i els crèdits 
disponibles habitualment en els pressupostos municipals per a aquesta mena de 
despeses, el percentatge de municipis beneficiaris –un total de 16 Ajuntaments–  és 
petit (poc més del 7%). De fet, el nombre de sol·licitants és només de 19 (el 8,6% del 
total d’Ajuntaments de la demarcació). 
 
L’import màxim previst en la convocatòria (50.000,00 €) es reparteix entre tots els 
beneficiaris, cosa que representa el 62,5% de l’import sol·licitat per tots els concorrents 
(un 70% de l’import sol·licitat pels Ajuntaments que finalment resulten beneficiaris). 
 
Pel que fa a les 3 sol·licitus que s’han de desestimar, es tracta d’actuacions que no són 
de millora dels equipaments per a usuaris de la xarxa de serveis socials o dels vehicles 
que en permetin la mobilitat. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 6 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 37,50 % 

Import minorat 7.840,49 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 15,68 % 

Número d’expedients revocats 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 6,25 % 

Import total revocat 4.645,47 € 

Percentatge sobre el total atorgat 9,29 % 

Número de renúncies 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 6,25 % 
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Import total de les renúncies 4.645,46 € 

Percentatge sobre el total atorgat 9,29 % 

Número d’expedients correctament justificats 8 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 50,00 % 

Import final pagat 32.868.58 € 

 
Només la meitat dels expedients de concessió de les subvencions es justifiquen de 
manera correcta i completa. De la resta, 6 són objecte de minoració per justificació 
incompleta i un altre es revoca, atès que l’Ajuntament no presenta la justificació 
preceptiva. En el darrer cas, el beneficiari finalment renuncia a l’ajut. Tant l’import de la 
revocació com l’import de la renúncia representen cadascun d’ells un 9% del total 
atorgat.  
 
Pel que fa a les minoracions, l’import total és de 7.840,49 €, un 45,5% de l’import 
concedit als beneficiaris els expedients dels quals són objecte de modificació. Es tracta 
d’un import realment elevat en conjunt. Si analitzem les 6 minoracions de manera 
individual, observem que tres d’elles representen aproximadament entre el 45% i el 50% 
de l’import concedit, en dos casos la minoració és aproximadament del 30% i en un cas 
la minoració és de més del 70%. Aquestes xifres elevades són més habituals sempre 
en les convocatòries de despeses d’inversió. 
 
Pel que fa al pagament total de la convocatòria, l’import final que reben els beneficiaris 
és de 32.868.58 €, aproximadament 2 de cada 3 euros concedits inicialment. 

 

 
Convocatòria de subvenció a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic 
a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIO) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 50.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 25 

Número de beneficiaris 25 

Import total atorgat 50.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 39,95 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
Com en el cas de l’anterior, l’objecte d’aquesta convocatòria és finançar despeses 
d’inversió (mobiliari, climatització, accessibilitat...) que millorin la qualitat assistencial de 
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les persones usuàries de les xarxes de serveis socials o bé per a modernitzar o adaptar 
els vehicles destinats a la mobilitat de les persones usuàries d’aquests serveis. En 
aquest cas, no obstant, s’adreça a entitats sense ànim de lucre que prestin serveis 
d’atenció social a la demarcació. 
 
I, de nou, com en el cas de la convocatòria anterior, l’alt cost econòmic dels projectes 
d’inversió d’aquesta mena, que suposen un gran esforç econòmic, especialment en el 
cas d’entitats del tercer sector de l’àmbit assistencial i/o social, fa que el nombre de 
concorrents sigui limitat.  
 
En aquest cas, són 25 les entitats sol·licitants, i totes elles resulten beneficiàries. 
L’import que s’hi reparteix és de 50.000,00 €, el màxim disponible previst en la 
convocatòria. Aquest import representa únicament el 40% del sol·licitat pels beneficiaris.  

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 3 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 12,00 % 

Import minorat 298,02 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 0,60 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 3 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 12,00 % 

Import total de les renúncies 5.777,42 € 

Percentatge sobre el total atorgat 11,55 % 

Número d’expedients correctament justificats 19 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 76,00 % 

Import final pagat 
(tenint en compte els expedients correctes i els minorats) 

43.924,56 € 

 
Tres de cada quatre beneficiaris justifiquen la subvenció atorgada de manera completa 
i correcta. Pel que fa a la resta, tres beneficiaris renuncien a l’ajut concedit inicialment. 
Els tres expedients restants són objecte de modificació per justificació incompleta. 
 
L’import global d’aquestes modificacions –que són sempre minoracions– és només de 
298,02 €, un 8% de l’import concedit als 3 beneficiaris els expedients dels quals són 
objecte de minoració (i menys d’un 1% del total concedit a tots els beneficiaris). 
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Respecte de les renúncies, l’import total al qual renuncien els tres beneficiaris és de 
5.777,42 €, un 11,5% del total concedit en la convocatòria. 
 
L’import global pagat finalment als 22 beneficiaris que justifiquen les subvencions és de 
43.924,56 €, un 88% de l’import concedit inicialment a tots els beneficiaris (un 99% de 
l’import concedit als beneficiaris que finalment justifiquen la subvenció). 
 

 
Convocatòria de subvenció als col·legis de professionals de l’àmbit sanitari de la 
demarcació de Girona per a la seva formació en promoció de la salut (FOR) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 60.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 8 

Número de beneficiaris 8 

Import total atorgat 59.742,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 100,00 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 99,57 % 

Import no atorgat 258,00 € 

Percentatge no atorgat respecte de l’import màxim previst 0,43 % 

 
El fet que aquesta sigui una convocatòria molt concreta i específica explica que el 
nombre de sol·licitants sigui extremadament petit. De fet, es tracta d’una convocatòria 
per procediment de concurrència no competitiva, adreçada únicament i exclusiva als 
col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de 
Girona que tinguin com a finalitat la salut, el benestar i/o la intervenció social, i només 
per al finançament d’activitats formatives presencials o en línia, vinculades estrictament 
al desenvolupament en l’àmbit personal i professional dels continguts, concepte i 
metodologia del marc conceptual de Dipsalut. 
 
En aquest sentit, els 8 sol·licitants de subvenció en resulten beneficiaris amb el 100% 
de l’import de les seves respectives sol·licituds. No obstant això, l’import sol·licitat per 
tots ells és inferior a l’import dels crèdits disponibles: s’atorguen inicialment un total de 
59.742,00 €, el 99,5% de l’import màxim previst. 
 
Cal destacar que, de conformitat amb el que estableixen les bases, en aquesta anualitat 
només es concedeix una única subvenció per entitat. 
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▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 25,00 % 

Import minorat 458,98 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 0,77 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 6 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 75,00 % 

Import final pagat 59.283,02 € 

 
6 dels beneficiaris justifiquen les seves respectives subvencions de forma correcta i 
completament, als quals es paga l’import íntegre corresponent a la subvenció atorgada 
inicialment. 
 
Els altres dos expedients han de ser objecte de minoració. L’import d’aquestes dues 
minoracions és únicament de 458,98 €, el 3,5% de l’import concedit als tres beneficiaris 
en global (i menys de l’1% de l’import atorgat inicialment a tots els beneficiaris de la 
convocatòria). No es produeixen revocacions ni hi ha cap renúncia. 
 
L’import final pagat en la convocatòria a tots els beneficiaris és de 59.283,02 € (el 99,2% 
de l’import atorgat inicialment). 
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B. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
(SALUT AMBIENTAL): 

 
Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 600.000,00 € 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 19 

Número d’ajuntaments beneficiaris 19 

Import total atorgat 600.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 28,86 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

8,60 % 

 
Ens trobem davant d’una convocatòria també molt específica i territorialment molt 
acotada: només els Ajuntaments del litoral gironí poden hi poden concórrer. En aquest 
sentit, el nombre de beneficiaris de les subvencions (19) només representa el 8,6% del 
total de la demarcació. En canvi, és un 86% del total d’Ajuntaments que poden sol·licitar 
els ajuts, atès que són 22 els municipis del litoral gironí. 
 
Es tracta d’una convocatòria amb una gestió econòmica complexa: els crèdits totals 
disponibles per a l’exercici pressupostari són de 600.000,00 €. No obstant això, les 
actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, que són 
l’objecte de la convocatòria, comporten un desgast pressupostari elevat per als 
municipis de costa. En aquest sentit, si bé es resolen favorablement les 19 sol·licituds 
rebudes i es reparteix entre els 19 Ajuntaments el 100% dels crèdits de la convocatòria 
previstos inicialment, aquest import és només un 29% del sol·licitat pels municipis (que 
ascendeix a més de 2 milions d’euros). 
 
Tot i que la dotació econòmica de la convocatòria és per se elevada (cal tenir en compte 
que és la tercera línia amb més dotació, i s’ha de valorar, a més, que resta reservada a 
un màxim de 22 municipis), es cobreix menys del 30% de les despeses a què han de 
front els consistoris cada estiu, una tendència pressupostària que es repeteix cada any. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 9 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 47,37 % 
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Import minorat 31.816,70 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 5,30 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 10 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 52,63 % 

Import final pagat 568.183,30 € 

 
Pel que fa a la gestió de les subvencions, és, com s’ha dit, complicada. Hi ha moltes 
diferents despeses subvencionades i comporten un cost molt elevat, i no sempre 
estable, per als Ajuntaments, fet que pot alterar les justificacions presentades. 
 
En aquesta anualitat, pràcticament la meitat dels expedients de subvenció (9 de 19) han 
de ser objecte de minoració. Aquestes minoracions sumen un total de 31.816,70 €, 
pràcticament el 9% de l’import atorgat als beneficiaris els expedients dels quals es 
modifiquen (un 5% del total de les subvencions atorgades). 
 
No s’ha de revocar cap ajut ni es produeix cap renúncia, motiu pel qual la resta dels 10 
expedients de concessió es justifiquen completament i de manera correcta. L’import final 
pagat a tots els beneficiaris és de 568.183,30 € (el 95% de l’import atorgat inicialment). 
 
Respecte dels imports globals, i per tal de tenir una idea de la complexitat de l’execució 
de les actuacions subvencionades i de la seva posterior justificació, cal destacar que 
l’import total pagat als beneficiaris els expedients dels quals no s’han de modificar 
(244.748,72 €) és inferior al pagat als beneficiaris les subvencions dels quals es minoren 
(323.434,58 €), és a dir, el 43% enfront del 57%. Per regla general, en d’altres 
convocatòries, aquest percentatge és superior en el cas dels expedients justificats 
completament i de manera correcta, mentre que el pagament dels expedients que han 
de ser objecte de minoració representa un import menor.  
 

 
Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per 
a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) 

 
Import màxim previst en la convocatòria: 700.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 172 

Número d’ajuntaments beneficiaris 172 
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Import total atorgat 700.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 87,38 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

77,83 % 

 
Es tracta de la convocatòria adreçada únicament a Ajuntaments (i/o els ens que en 
depenen) amb més dotació pressupostària en aquest exercici: 700.000,00 €. El 
programa Pm07, de suport econòmic a ajuntaments en matèria de condicions de salut i 
estils de vida, compta en aquesta anualitat amb un màxim de 500.000,00 €, mentre que 
el programa Pt08, de suport econòmic per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges, compta amb 600.000,00 €, però es reserva a un 
màxim de 22 Ajuntaments enfront dels 221 que poden sol·licitar els altres dos 
programes: és a dir, reservada a un 10% dels municipis. 
 
El programa Pt10 és també la línia de suport econòmic que rep més sol·licituds en 
aquesta anualitat: un total de 172, lluny de les 112 de la Convocatòria de subvencions 
als ajuntaments per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del 
consultori local (SAC) o de les 99 del programa Pm07 de suport econòmic a ajuntaments 
en matèria de condicions de salut i estils de vida. És també la línia de suport econòmic 
que té més beneficiaris: a tots els sol·licitants del programa es concedeix, inicialment, 
subvenció. A diferència de les altres dues línies esmentades, en aquesta no hi ha cap 
resolució desestimatòria. 
 
I és, finalment, la línia amb el major percentatge d’ajuntaments beneficiaris1: gairebé el 
78% del total de la demarcació. 
 
Com ja s’ha comentat, en aquesta anualitat s’estimen favorablement les 172 sol·licituds 
rebudes i s’atorga el 100% dels crèdits previstos inicialment, la qual cosa representa un 
87% de l’import sol·licitat pels beneficiaris. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 44 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 25,58 % 

Import minorat 53.307,73 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 7,62 % 

 
1 Cal tenir en compte el comentari que s’ha fet respecte del programa Pt08: si bé en termes 
absoluts (és a dir, comptant els 221 municipis de les comarques gironines) el percentatge de 
beneficiaris és inferior al del Pt10, en termes relatius, si es limita el càlcul només al nombre 
d’Ajuntaments potencialment beneficiaris (en el cas del Pt08, un màxim de 22), seria aquest 
darrer el programa amb un major percentatge d’Ajuntaments beneficiaris: un 86%. 
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Número d’expedients revocats 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 0,58 % 

Import total revocat 274,86 € 

Percentatge sobre el total atorgat 0,04 % 

Número de renúncies 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 1,16 % 

Import total de les renúncies 720,00 € 

Percentatge sobre el total atorgat 0,10 % 

Número d’expedients correctament justificats 125 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 72,67 % 

Import final pagat 645.697,41 € 

 
Tot i les xifres de crèdits disponibles, nombre i import de les subvencions o percentatge 
de municipis beneficiaris, la gestió d’aquesta convocatòria no sembla tan complexa com 
ho és la del programa Pt08, de suport econòmic per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges. Dels 172 expedients de concessió, el 
70% es justifiquen de manera correcta i completament. Només 44 (1 de cada 4) han de 
ser objecte de modificació per justificació incompleta. Es produeixen dues renúncies i 
finalment es revoca un dels expedients de concessió prèvia. 
 
Respecte de les 44 minoracions mencionades anteriorment, l’import total que sumen és 
de 53.307,73 € (un 24% de l’import atorgat als 44 beneficiaris i un 7,6% de l’import total 
concedit en tota la convocatòria). Cal destacar que, en dos casos, la minoració supera 
el 50% de la subvenció concedida inicialment i que, en dos casos més, s’acosta al 30% 
de la subvenció inicial, cosa que s’ha d’atribuir a una execució incompleta de les 
actuacions previstes pels beneficiaris en el moment de sol·licitar els ajuts. 
 
L’import total final pagat als 169 beneficiaris que reben les seves corresponents 
subvencions és de 645.697,41 € (el 92% de l’import de subvenció atorgat inicialment). 
 
 

 
Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús públic 
de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 

 
Import màxim previst en la convocatòria: 200.000,00 € 
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▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 64 

Número d’ajuntaments beneficiaris 64 

Import total atorgat 200.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 28,37 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

28,96 % 

 
Aquesta convocatòria també s’adreça exclusivament a Ajuntaments. En aquesta 
anualitat, totes les sol·licituds rebudes es resolen favorablement i es reparteixen els 
200.000,00 € previstos inicialment. No obstant això, i atesa la naturalesa de les 
despeses que comporta la gestió de les piscines municipals, l’import atorgat als 64 
beneficiaris (el 29% dels Ajuntaments de la demarcació) representa només un 28% de 
l’import sol·licitat inicialment.  
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 27 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 42,19 % 

Import minorat 24.220,03 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 12,11 % 

Número d’expedients revocats 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 3,13 % 

Import total revocat 5.149,21 € 

Percentatge sobre el total atorgat 2,57 % 

Número de renúncies 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 3,13 % 

Import total de les renúncies 5.008,47 € 

Percentatge sobre el total atorgat 2,50 % 

Número d’expedients correctament justificats 33 



 

Pàg. 33 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 51,56 % 

Import pagat 101.566,64 € 

Percentatge sobre el total atorgat 50,78 % 

Import final pagat 165.622,29 € 

 
Ens trobem de nou amb una línia de subvenció la gestió de la qual és complexa, com 
en el cas del programa Pt08, de suport econòmic per al finançament de la seguretat, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges, per la naturalesa de l’objecte 
subvencionat. De les 64 subvencions concedides, només 33 (el 51,5%) es justifiquen 
completament i de manera correcta. 27 expedients (el 42% del total) han de ser objecte 
de minoració per justificació incompleta, mentre que dues de les subvencions han de 
ser revocades per manca de justificació. Finalment, dos dels beneficiaris acaben 
renunciant a l’ajut atorgat inicialment. 
 
Pel que fa a les 33 minoracions mencionades en el paràgraf anterior, l’import total que 
sumen és de 24.220,03 € (un 27% de l’import atorgat als 64 beneficiaris i un 12% de 
l’import total concedit en tota la convocatòria). Cal també destacar que en 1 de cada 3 
expedients objecte de modificació la minoració supera el 40% i que, concretament, en 
dos d’ells supera el 50% de la subvenció concedida inicialment, conseqüència d’una 
execució incompleta de les actuacions previstes en el moment de sol·licitar els ajuts. 
 
L’import total final pagat als 60 beneficiaris que reben les seves corresponents 
subvencions és de 165.622,29 € (el 83% de l’import de subvenció atorgat inicialment, 
una de les execucions pressupostàries més baixes de l’exercici, tenint en compte que 
només en quatre de les línies de subvenció l’execució final està per sota del 90% 
respecte de l’import previst inicialment).  

 

 
Convocatòria de subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic 
a polítiques municipals de Salut Ambiental (SAT) 
 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 29 

Número d’ajuntaments beneficiaris 29 

Import total atorgat 247.780,40 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 94,68 % 

Percentatge d’ajuntaments beneficiaris 
(respecte del total de la demarcació) 

13,12 % 
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Atès que aquesta línia d’ajuts als Ajuntaments de la demarcació està lligada al programa 
Pt14, d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, 
del Catàleg de serveis de Dipsalut, els projectes subvencionats es sotmeten prèviament 
a estudis de viabilitat per part del personal tècnic del Servei de Salut Ambiental de 
l’Organisme. Això fa que, d’una banda, totes les sol·licituds presentades es resolguin 
favorablement (ja que s’emet un informe que desaconsella la sol·licitud en el cas dels 
projectes que no són susceptibles de subvenció, no viables o que encaixen en alguna 
altra de les línies de concurrència competitiva o no), i que, d’altra banda, l’import atorgat 
a cada Ajuntament s’acosti molt a l’import sol·licitat: en aquest cas, gairebé un 95%. 
 
Durant l’exercici 2021, són 29 els municipis beneficiaris d’una de les subvencions 
d’aquesta convocatòria (que és de concurrència, però no competitiva), és a dir, el 13% 
del total de la demarcació. 
 
L’import atorgat inicialment és de 247.780,40 €. Atès que, com s’ha dit, es tracta d’una 
línia de concurrència no competitiva, no hi ha un import màxim previst en l’aprovació de 
la convocatòria, sinó que simplement hi ha un límit pressupostari relatiu als crèdits 
inicials disponibles en cadascuna de les aplicacions pressupostàries lligades a la 
convocatòria, però tenint en compte que hi ha la possibilitat de redistribuir-los, així com 
d’incrementar-los durant l’exercici si és necessari, sempre que ho decideixi el Consell 
Rector i sota l’aprovació del Ple de la Diputació. 
 
Les actuacions objecte d’aquesta convocatòria són aquelles que els Ajuntaments hagin 
de portar a terme en l’àmbit de les seves competències en matèria de protecció de la 
salut (gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, gestió del risc per 
a la salut pel que fa a les aigües de consum públic, gestió del risc per a la salut en els 
equipament públics i els indrets habitats, incloses les piscines, gestió del risc per a la 
salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, la 
restauració, la producció d’àmbit local i el transport urbà d’aliments, gestió del risc per a 
la salut derivat dels animals domèstics, peridomèstics i de les plagues, policia sanitària 
mortuòria o qualsevol altra activitat relacionada amb la gestió en matèria de protecció 
de la salut de conformitat amb la legislació vigent), i poden comportar tant despeses 
corrents com despeses d’inversió. 
 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 8 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 27,59 % 

Import minorat 7.822,26 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 3,16 % 

Número d’expedients revocats 0 

Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 21 
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Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 72,41 % 

Import final pagat 239.958,14 € 

 
Només 8 de les 29 subvencions concedides han de ser objecte de modificació per 
justificació incompleta. L’import d’aquestes minoracions és de 7.822,26 € (només un 9% 
del total concedit als beneficiaris els expedients dels quals són objecte de modificació, i 
un 3% del total concedit a tots els Ajuntaments beneficiaris). Cal destacar que en la 
majoria de casos la minoració representa un percentatge petit respecte de l’import 
atorgat a l’Ajuntament beneficiari (entorn del 4% de promig), excepte en un dels casos, 
en què la subvenció es veu modificada en un 50%. 
 
No s’ha de revocar cap de les subvencions concedides, i tampoc no es produeix cap 
renúncia. En aquest sentit, l’import final pagat als 29 beneficiaris (descomptant les 
minoracions esmentades anteriorment) és de 239.958,14 € (el 97% de l’import concedit 
inicialment). 
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C. SUBVENCIONS DE GOVERN: 
 
Convocatòria de subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a projectes de 
desenvolupament local internacional (COOP) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 180.000,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 27 

Número de beneficiaris 22 

Import total atorgat 180.000,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 64,24 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
Aquesta convocatòria s’adreça a organitzacions no lucratives d’ajuda al 
desenvolupament i a entitats sense finalitats lucratives que tenen com a objectiu la 
cooperació internacional. Els projectes objecte de les subvencions estan molt lligats als 
Objectius de desenvolupament sostenible adoptats per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides d’erradicació de la pobresa, equitat entre persones, educació inclusiva 
i equitativa, prioritzant els drets a l’alimentació, l’aigua, la salut, l’educació i la participació 
social i cultural de les comunitats.. 
 
De les 27 sol·licituds rebudes en l’exercici, se’n resolen favorablement 22. Pel que fa a 
les sol·licituds desestimades, en dos casos és perquè contenen projectes que no són 
objectes de la convocatòria (es tracta d’adquisició de vehicles), i en la resta de casos és 
perquè, de conformitat amb les bases de la convocatòria, els projectes proposats no 
obtenen la puntuació mínima necessària per a ser subvencionats. 
 
L’import total atorgat és de 180.000,00 € (el total previst inicialment), un 64% del total 
sol·licitat per les entitats concorrents. 
  
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 9,09 % 

Import minorat 2.703,90 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 1,50 % 

Número d’expedients revocats 0 
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Número de renúncies 0 

Número d’expedients correctament justificats 20 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 90,91 % 

Import final pagat 177.296,10 € 

 
Pel que fa a la gestió de les subvencions, l’execució és molt positiva, atès que només 
dos dels 22 expedients han de ser objecte de modificació per justificació incompleta. Tot 
i això, l’import minorat (2.703,90 €) representa un 17 % del total concedit inicialment als 
dos beneficiaris (un 1,5 % del total atorgat inicialment en la convocatòria). 
Atès que no hi ha cap revocació ni renúncia, els 22 beneficiaris reben l’import 
corresponent, un total de 177.296,10 € (el 98,5 % del total atorgat inicialment). 
 

 
Convocatòria de subvenció per a les accions destinades a l’acollida i inclusió 
social de joves en risc d’exclusió (JOVES) 
 
Import màxim previst en la convocatòria: 279.600,00 € 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número de sol·licituds rebudes 24 

Número de beneficiaris 15 

Import total atorgat 279.600,00 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 58,24 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import màxim previst 100,00 % 

 
La convocatòria JOVES, aprovada per Decret de la Presidència en data 3 de juliol de 
2020, s’adreça a Ajuntaments, Consells Comarcals, altres ens i organitzacions no 
lucratives que portin a terme projectes i/o accions destinats a l’acollida i la inclusió de 
joves en risc d’exclusió social a les comarques gironines. Com totes les convocatòries 
de Dipsalut, especialment les de l’àmbit de l’Acció social, està estretament lligada als 
Objectius de desenvolupament sostenible adoptats per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, especialment els que s’orienten a garantir una vida sana i promoure el 
benestar per a totes les persones a totes les edats (ODS 3), garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la 
vida per tothom (ODS4), promoure societats pacífiques i inclusives (ODS 16), 
aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderar a totes les dones i nenes (ODS 5) i 
fomentar aliances de governs, societat civil i sector privat per a l’assoliment dels 
objectius (ODS 17). 
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Concretament, i pel que fa a l’ODS 3, i a causa de l’emergència sanitària i social 
generada pel virus SARS-CoV-2, la convocatòria resta alineada amb l’Estratègia 
catalana per a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols, amb l’objectiu 
d’aconseguir-los un habitatge digne en un entorn protegit. 
 
Tot i que l’aprovació de la convocatòria és durant l’exercici 2020, el període 
subvencionable va de l’1 de gener de 2020 al 30 de setembre de 2021, motiu pel qual 
la justificació no es tanca fins a aquest darrer exercici (concretament, el 15 d’octubre) i 
pel qual s’inclou l’anàlisi de la convocatòria en aquesta memòria i no en la corresponent 
a l’exercici anterior. 
 
De les 24 sol·licituds rebudes, només se’n poden resoldre favorablement 15, que reben 
els 279.600,00 € previstos inicialment, tot i que només suposa un 58 % de l’import total 
sol·licitat. La majoria d’aquestes sol·licituds són desestimades perquè els projectes no 
superen la puntuació mínima de valoració necessària per a poder ser subvencionats. En 
alguns casos puntuals la denegació es produeix perquè el projecte sol·licitat o bé no 
s’adequa a l’objecte de la convocatòria o bé se centra en actuacions que no són 
subvencionables d’acord amb les bases reguladores. 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 
 

Número d’expedients amb minoració 1 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 6,67 % 

Import minorat 12.567,34 € 

Percentatge sobre l’import atorgat 4,49 % 

Número d’expedients revocats 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 13,33 % 

Import total revocat 45.612,93 € 

Percentatge sobre el total atorgat 16,31 % 

Número de renúncies 2 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 13,33 % 

Import total de les renúncies 33.436,51 € 

Percentatge sobre el total atorgat 11,96 % 

Número d’expedients correctament justificats 10 

Percentatge sobre el total d’expedients de concessió 66,67 % 
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Import final pagat 187.983,22 € 

 
Pel que fa a la justificació i pagament de les subvencions concedides, només un dels 
expedients ha de ser objecte de minoració, amb un import de 12.567,34 €. 
 
No obstant això, aquest import és el 55% del total atorgat inicialment a l’Ajuntament 
beneficiari (un 4,5% del total atorgat inicialment a tots els beneficiaris de la 
convocatòria). 
 
D’altra banda, s’han de revocar dues de les subvencions concedides, atès que els 
beneficiaris finalment no presenten la justificació corresponent. L’import d’aquestes 
revocacions és de 45.612,93 € (el 16% del total concedit inicialment). 
 
A més, dues de les entitats beneficiaris finalment renuncien als ajuts concedits, atès que 
no executen els projectes subvencionats. L’import d’aquestes dues renúncies és de 
33.436,51 € (el 12 % del total concedit inicialment). 
 
En aquest sentit, l’import inicialment atorgat i finalment no pagat als beneficiaris (minorat, 
revocat o renunciat) és de 91616,78 €, és a dir, un de cada 3 euros concedits. 
 
Per tant, l’import que finalment es paga als 11 beneficiaris que justifiquen (bé totalment 
o bé de manera parcial) els projectes justificats és de 187.983,22 €, el 67 % del total 
concedit inicialment (és a dir, s’acaben pagant 2 de cada 3 euros concedits). Ens trobem 
davant d’una de les execucions més baixes de l’exercici pressupostari. No només això, 
sinó que ni aquesta línia ni la convocatòria de subvenció a ajuntaments i els seus ens 
dependents per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció 
social (ASIA) –ambdues són les que tenen les execucions més baixes de l’exercici– 
arriben al 70 % d’execució pressupostària, mentre que la resta de convocatòries supera 
en tots els casos el 80 % d’execució. 
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6. DADES GENERALS I PRESSUPOSTÀRIES ANUALS 
 

a. Línies de concurrència 
 

Dades pressupostàries: 
 
Import previst al pressupost 2021: 5.484.600,00 € 
Romanent incorporat de 2020: 998.313,89 €  
Crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021: 200.000,00 € 
Suplement de crèdit DI 3SC 1/2021: 160.000,00 € 
Total import gestionat: 6.842.913,89 € 

 
Fase de concessió de les subvencions 

 

Número total de sol·licituds rebudes 856 

Número total de sol·licituds estimades 816 

Percentatge de sol·licituds estimades respecte de les rebudes 95,33 % 

Import total atorgat 5.725.391,94 € 

Percentatge atorgat respecte del màxim previst2 99,87 % 

Percentatge promig atorgat sobre l’import sol·licitat pels 
beneficiaris 

63,91 % 

Import no atorgat 6.988,46 € 

Percentatge no atorgat respecte del màxim previst 0,13 % 

 
Fase de justificació i pagament de les subvencions: 
 
Minoracions: 
 

Número total d’expedients amb minoració 170 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 20,83 % 

Import total minorat 273.549,54 € 

Percentatge respecte del total atorgat 4,78 % 

 
2 Per a aquest càlcul es tenen en compte totes les línies de concurrència excepte la convocatoria 
de subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de 
Salut Ambiental (SAT), atès que, per la seva naturalesa, no té un import màxim total previst. En 
aquest sentit, s’exclou del càlcul l’import total atorgat en la convocatoria esmentada, per tal que 
no distorsioni el resultat. 
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Revocacions: 
 

Número total d’expedients revocats 10 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 1,23 % 

Import total revocat 67.711,60 € 

Percentatge respecte del total atorgat 1,18 % 

 
Renúncies: 
 

Número total de renúncies 17 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 2,08 % 

Import total de les renúncies 68.644,72 € 

Percentatge respecte del total atorgat 1,20 % 

 
Justificació final: 
 

Número total d’expedients correctament justificats 619 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 75,86 % 

Import final pagat 5.315.486,38 € 

Percentatge d’import final pagat respecte del previst 92,54 % 

 
Anàlisi de les dades: 
 
Beneficiaris: 
 
Ajuntaments: 
 
En termes generals tots els ajuntaments de la demarcació han rebut alguna subvenció 
de l’Organisme, atès que, d’una banda, tots ells estan adherits al Catàleg de serveis i, 
per tant, poden beneficiar-se dels programes de suport econòmic, i d’altra banda, hi ha 
diverses línies de subvencions adreçades específicament als consistoris, atès que, no 
cal oblidar-ho, la cooperació amb els municipis, en concret, en aquelles competències 
en matèria de salut pública i d’acció social, és una de les finalitats de Dipsalut en tant 
que organisme autònom de la Diputació. 
 
En termes de promig per línia, 1 de cada 3 ajuntaments de la demarcació ha estat 
beneficiari a les línies de suport econòmic que s’hi adrecen. Aquest promig és encara 
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superior si parlem en exclusiva de línies de suport econòmic en l’àmbit de la protecció 
de la salut on la meitat dels consistoris han estat beneficiaris d’alguna subvenció, atès 
que tots tenen competències específiques en la matèria. En canvi, pel que fa a l’àmbit 
de la promoció de la salut o en projectes socials avançats en què no hi ha una sèrie de 
competències específiques en la normativa de règim local aplicable a tots els 
ajuntaments, són molts els que tot i les subvencions que Dipsalut posa al seu abast en 
aquests camps, no poden concórrer. 
 
Per les línies d’ajut econòmic destinades als Ajuntaments no és senzill analitzar les 
dades des d’un punt de vista exclusivament numèric, per la qual cosa cal tenir en compte 
diversos factors i les circumstàncies concretes de cadascuna de les línies de suport 
econòmic. En aquest sentit, si atenem al percentatge de sol·licituds resoltes 
favorablement respecte del nombre de sol·licituds rebudes, 3 de cada 4 consistoris de 
la demarcació, com s’apuntava a l’inici d’aquesta anàlisi, han rebut suport econòmic per 
part de l’Organisme. 
 
Cal tenir en compte que els Ajuntaments de Girona i d’Olot no participen directament de 
les línies de subvencions, sinó que signen convenis específics amb Dipsalut per a 
l’execució del Catàleg de serveis. 
 
En qualsevol cas, les xifres de participació dels Ajuntaments dels ajuts oferts per 
Dipsalut es repeteixen en les successives anualitats, cosa que ens ofereix una idea de 
la plena implantació del Catàleg de serveis de Dipsalut en el territori i de la seva eficàcia 
com a instrument per a garantir l’assistència i la cooperació als municipis en relació amb 
les seves competències en matèria de salut pública i acció social. 
 
ONL: 
 
Pel que fa a les organitzacions de dret privat que són entitats sense ànim de lucre i a 
altres entitats públiques de caràcter associatiu, els beneficiaris ho són, d’acord amb el 
que determinen majoritàriament les bases de les convocatòries que s’hi adrecen, de les 
comarques gironines, de conformitat amb l’àmbit d’actuació establert pels Estatuts de 
Dipsalut. 
 
O bé, en molts casos, es tracta d’entitats que no tenen la seva seu establerta a la 
província de Girona, però generalment hi tenen una delegació. En qualsevol cas, les 
actuacions que Dipsalut subvenciona es porten a terme en les comarques gironines i/o 
beneficien directament la ciutadania de les comarques gironines. Exceptuant, 
òbviament, la convocatòria de subvencions de cooperació internacional, adreçada a 
entitats que tinguin seu o delegació en la província de Girona, però les actuacions de 
les quals es porten a terme en altres països. 
 
Cal destacar també que, atès que hi ha diverses convocatòries per a actuacions en 
l’àmbit de l’acció social, les anomenades entitats del tercer sector tenen cada vegada 
més presència en els ajuts de Dipsalut i la cooperació amb elles és cada cop més 
estreta. 
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Sol·licituds i concessió: 
 
El número total de sol·licituds de subvenció en línies de concurrència pública durant 
l’any 2021 és de 856, de les quals 816 (el 95 %) es resolen favorablement i, per tant, 40 
han de ser desestimades.  
 
Quant a l’import concedit a tots els beneficiaris es situa en més de 5.725.000,00 €. En 
aquest sentit és destacable que un promig del 99,9 % de l’import pressupostat  es 
concedeix, un 64% del total sol·licitat pels beneficiaris (un 61 % si tenim en compte 
també les sol·licituds finalment desestimades). 
 
De cada 10 € previstos per a subvencions, en l’exercici 2021 només resta sense atorgar 
1 cèntim. Es tracta d’una de les millors dades dels darrers anys, en què el percentatge 
d’import no atorgat respecte del màxim previst era al voltant de l’1 % (és a dir, 10 cèntims 
de cada 10 euros). En aquest sentit, cal recordar que l’any 2017 el percentatge no 
atorgat respecte del previst va arribar a ser del 6%. 
 
Justificació i pagament: 
 
Minoració: 

 
Finalment, pel que fa a la fase de justificació de les subvencions i pagament dels ajuts, 
dels 816 expedients de concessió, un total de 170 són objecte de modificació per 
justificació incompleta. Aquesta xifra representa un 21 % del total de les subvencions 
concedides (un 20 % del total de les sol·licituds rebudes). L’import d’aquestes 
minoracions és de 273.549,54 €, és a dir, el 5% del total. 
 
El percentatge de minoracions es manté estable tot i que tant el nombre com l’import de 
les subvencions ha augmentat, la qual cosa és un bon indicador de la gestió adequada 
dels ajuts. També és destacable que, malgrat que el 20% dels expedients són objecte 
de minoració, l’import minorat és només d’un 5% del total atorgat en les convocatòries. 
 
Renúncia i revocació: 

 
Durant l’exercici es produeixen un total de 17 renúncies, amb un import acumulat de 
68.644,72 € (un 1 % del total concedit durant l’anualitat). Pel que fa als expedients que 
han de ser revocats, són un total de 10, amb un import acumulat de 67,711,60 € (que 
també representa un altre 1 % del total concedit durant l’exercici). 
 
Per la seva banda, el nombre de subvencions que es justifiquen completament i de 
manera correcta és de 619, és dir, 3 de cada 4. 
 
En aquest sentit, el percentatge d’expedients i l’import que representen es pot considerar 
molt baix. 
 
Execució final: 
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Les xifres finals d’execució de les convocatòries són molt positives: l’import final pagat 
durant l’anualitat als beneficiaris és de 5.315.486,38 €, el 97% de l’import atorgat 
inicialment (i el 93% de l’import previst inicialment per a les convocatòries).  
 
Percentatges d’execució de pressupost per línies: 
Superior al 90 % del pressupost: 12 de 17 línies. 
Superior al 80 % del pressupost: 3 de 17 línies. 
Inferior al 80 %: 2 línies - Convocatòria ASIA de subvenció a ajuntaments i els seus ens 
dependents per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció 
social, amb una execució final de gairebé el 66%, i convocatòria JOVES de subvenció 
per a les accions destinades a l’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió, amb 
una execució del 67%. 
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b. Subvencions directes 
 

• Previstes amb caràcter nominatiu 
 
L’import total previst en el pressupost anual és d’1.310.463,00 € (un total de 24 
subvencions). 

 
▪ Fase de concessió de les subvencions 

 

Número total de subvencions previstes 24 

Número total de subvencions atorgades 22 

Import total atorgat 1.273.958,60 € 

Percentatge atorgat respecte de l’import previst 97,21 % 

Percentatge atorgat respecte de l’import sol·licitat 98,84 % 

Import no atorgat 36.504,40 € 

Percentatge no atorgat respecte del màxim previst 2,79 % 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 

 

Número total d’expedients amb minoració 3 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 13,64 % 

Import total minorat 5.940,06 € 

Percentatge respecte del total atorgat 0,47 % 

Número total d’expedients revocats 0 

Número total de renúncies 0 

Número total d’expedients correctament justificats 19 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 86,36 % 

Import final pagat 1.268.018,54 € 

Percentatge d’import final pagat respecte del previst 96,76 % 
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Anàlisi de les dades: 
 
Sol·licituds i concessió 
 
Del total de subvencions directes previstes nominativament al pressupost de Dipsalut 
de l’exercici 2021, se’n concedeixen 22. En dos dels casos (Institut Català de la Salut i 
Fundació Pere Closa) no es formula la sol·licitud de subvenció.  
 
L’import total atorgat és d’1.273.958,60 €, el 97 % del total previst (i el 99 % de l’import 
sol·licitat inicialment pels beneficiaris, atès que dos dels beneficiaris sol·liciten un import 
inferior al que es preveu en el pressupost anual).  
 
Justificació i pagament 
 
Dels 22 expedients, 19 es justifiquen de manera correcta i completament. Els altres tres 
han de ser objecte de minoració per justificació incompleta. L’import total minorat és de 
5.940,06 €, un 7,5 % de l’import concedit a aquests tres beneficiaris (i només un 0,5 % 
de l’import total concedit). 
 
Atès que no es produeixen renúncies ni cal revocar cap de les subvencions atorgades, 
l’import total pagat als beneficiaris durant l’exercici és d’1.268.018,54 €, el 99,5 % de 
l’import atorgat inicialment (i el 97 % de l’import previst pressupostàriament). 
 

 

• Per interès públic o social 
 

El capítol IX del Pla estratègic de subvencions (2020-2022) per a l’anualitat 2021 
estableix que el pressupost anual de l’Organisme per a l’exercici preveu crèdits 
disponibles als capítols 4, en la seva majoria, i 7, que poden destinar-se a subvencions 
de concessió directa, de conformitat amb el que estableix la Llei general de subvencions, 
per interès públic, social o humanitari, amb caràcter excepcional. Òbviament, per la 
naturalesa d’aquesta mena d’ajuts, és impossible determinar de manera prèvia quines 
seran les subvencions atorgades o quin serà l’import necessari per a poder atendre-les. 
 
En data 13 d’abril de 2021, el Consell Rector aprova el crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021 
que inclou, entre d’altres, un import de 510.000,00 € que permet disposar de més 
pressupost per a fer front a aquesta mena d’ajuts. 
 
En concret, per a poder col·laborar amb l’entitat SUMAR – Serveis Públics d’Acció Social 
de Catalunya per al manteniment del gestor d’expedients dels serveis GESS, i per a 
plantejar una col·laboració amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) que permeti 
contribuir al finançament de la construcció d’un nou laboratori Core Molecular a la planta 
soterrània de l’actual edifici Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià per tal de 
poder avançar en el diagnòstic genètic en l’àrea d’Oncologia i Cardiovascular i amb 
finalitat d’assistència al pacient, però també de recerca i docència. 
 
A més, també permet col·laborar econòmicament amb els diferents menjadors socials 
de la província, la situació dels quals és de saturació a causa de les conseqüències 
socials lligades a la crisi sanitària de la Covid-19. 
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▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número total de sol·licituds rebudes 64 

Número total de sol·licituds estimades 61 

Percentatge de sol·licituds estimades respecte de les rebudes 95,31 % 

Import total atorgat 1.175.535,97 € 

Percentatge atorgat respecte l’import sol·licitat 79,46 % 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 

 
Minoració: 
 

Número total d’expedients amb minoració 23 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 37,70 % 

Import total minorat 48.524,05 € 

Percentatge respecte del total atorgat 4,13 % 

 
Revocació i renúncia: 
 

Número total d’expedients revocats 0 

Número total de renúncies 0 

 
Justificació final: 
 

Número total d’expedients correctament justificats 38 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 62,30 % 

Import final pagat 1.127.011,92 € 

Percentatge d’import final pagat respecte del concedit 95,87 % 
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Anàlisis de les dades: 
 
Sol·licituds i concessió 
 
De les 64 sol·licituds de subvencions directes per interès públic o social rebudes durant 
l’anualitat, se’n resolen favorablement 61 (és a dir, el 95 %), amb un import total atorgat 
d’1.175.535,97 € (el 79,5 % de l’import sol·licitat inicialment pels beneficiaris). 
 
Justificació i pagament 
 
En aquestes subvencions sí que hi ha un percentatge molt alt de modificacions per 
justificació incompleta: un 38 %. Cal recordar que, en les línies de concurrència, el 
promig d’expedients minorats és del 20 %, mentre que en les nominatives és només del 
14 %. No obstant això, l’import d’aquestes modificacions és de 48.524,05 €, és a dir, un 
4 % de l’import concedit inicialment. En les línies de concurrència aquest percentatge 
és, de promig, del 5 %, mentre que en les subvencions directes previstes 
nominativament és del 7,5 %. 
 
Com en el cas de les subvencions directes previstes de manera nominativa al 
pressupost, no es produeixen renúncies ni s’ha de revocar cap dels expedients. Això fa 
que els 38 expedients restants hagin estat justificats completament i de manera correcta. 
 
El percentatge d’execució també deixa resultats positius: l’import final pagat als 
beneficiaris és d’1.127.011,92 € (el 96 % del concedit inicialment). En el cas de les 
subvencions amb concurrència, el promig és del 93 %, mentre que per a les nominatives 
és del 99,5 %. 
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c. Dades agregades subvencions Dipsalut 2021 
 

▪ Fase de concessió de les subvencions 
 

Número total de sol·licituds rebudes 942 

Número total de sol·licituds estimades 899 

Percentatge de sol·licituds estimades respecte de les rebudes 95,44 % 

Import total atorgat 8.174.886,51 € 

Percentatge promig atorgat sobre l’import sol·licitat 80,74 % 

 
▪ Fase de justificació i pagament de les subvencions 

 
Minoració: 
 

Número total d’expedients amb minoració 196 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 21,80 % 

Import total minorat 328.013,65 € 

Percentatge respecte del total atorgat 4,01 % 

 
Revocació i renúncia: 
 

Número total d’expedients revocats 10 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 1,11 % 

Import total revocat 67.711,60 € 

Percentatge respecte del total atorgat 0,83 % 

Número total de renúncies 17 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 1,89 % 

Import total de les renúncies 68.644,72 € 

Percentatge respecte del total atorgat 0,84 % 
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Justificació final: 
 

Número total d’expedients correctament justificats 676 

Percentatge respecte del total d’expedients de concessió 75,19 % 

Import final pagat 7.710.516,84 € 

Percentatge d’import final pagat respecte del concedit 94,32 % 

 
Anàlisi de les dades: 
 
Fase de concessió 
 
Durant l’exercici 2021 es concedeixen un total de 899 subvencions, la qual cosa vol dir 
que s’estimen favorablement el 95% de les sol·licituds rebudes (que són 942), i que 
s’atorga un promig del 80% de l’import sol·licitat (un total de 8.174.886,51 €). 
 
Quant a l’import concedit, tot i que representa un 80% del sol·licitat, és cert que, tal com 
s’ha anat comentant durant la memòria, hi ha una disparitat entre línies. Així, per 
exemple, a la convocatòria FOR és del 100% sol·licitat i a la línia extraordinària BiC – 
Covid és pràcticament del 100%, mentre que a les línies de salut ambiental Pt08 i Pt15 
(ambdues per a activitats de socorrisme) és del 29% en ambdós casos. 
 
Les subvencions amb concurrència representen la majoria de les ajudes concedides per 
Dipsalut: 70 de cada 100 € concedits com a subvenció ho són per mitjà de concurrència 
(el 90 % del total dels expedients).  
 
Pel que fa a subvencions destinades específicament a ajuntaments, pràcticament totes 
les ajudes atorgades als municipis ho són per mitjà de línies de concurrència. 
 
Pel que fa a les subvencions concedides de manera directa, es produeix una paradoxa: 
si bé pel que fa al nombre de subvencions (22 de 83), un 26,5 % correspon a 
subvencions previstes nominativament al pressupost, enfront d’un 74,5 % concedides 
per interès públic o social (un total de 61 de 83), l’import corresponent a les subvencions 
nominatives és el 52 % del total, mentre que l’import destinat a la resta de subvencions 
directes és el 48 %. 
 
Els principals beneficiaris de les subvencions de Dipsalut són els ajuntaments: poden 
concórrer a la majoria de les línies de subvencions (el 60 %); i, d’aquestes, la meitat 
s’adrecen exclusivament, per mitjà de programes específics del Catàleg de serveis de 
Dipsalut, als Ajuntaments. 
 
La resta, s’adrecen, per parts iguals, tant a Consells Comarcals i altres administracions 
territorials i no territorials com a organitzacions no lucratives, especialment pel que fa a 
les que tenen un vessant més social. 
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Fase de justificació i pagament 
 
Minoracions, revocacions i renúncies: 
 
En aquest apartat es constata també una dinàmica general esmentada anteriorment 
com és que, malgrat gairebé un 28% dels expedients són objecte de minoració, l’import 
d’aquestes minoracions representa només un 4% del total. 
 
D’altra banda, les revocacions i les renúncies es donen en un percentatge ínfim 
d’expedients respecte del total de subvencions tramitades, i representen conjuntament 
un import inferior al 2% del concedit. 
 
Justificació final: 
 
Pel que fa als volums d’execució globals, l’import final pagat és de 7.710.516,84 € (que 
inclou els expedients amb minoracions i també aquells la justificació dels quals és 
correcta i completa), és a dir, el 94% de l’import atorgat inicialment als beneficiaris. 
 
El 6 % restant no s’acaben abonant atès que són objecte de minoració (aproximadament 
un 4 %) o bé de renúncies i revocacions (menys del 2 %). Pel que fa a les subvencions 
pagades, el promig d’expedients que han de ser objecte de modificació és del 28 %, 
mentre que el 72 % dels expedients de concessió es paguen de manera íntegra. 
 
El promig d’import previst pressupostàriament i finalment no atorgat (tenint en compte, 
per tant, les línies de concurrència i les subvencions directes previstes nominativament) 
és només de l’1,5 %. Si tenim en compte només les línies de concurrència, s’atorga 
pràcticament l’import previst inicialment (el 99,9 %). Només en dues de les 
convocatòries no s’atorga el total previst. 

 

I, tot i això, en aquestes dues línies el percentatge d’import atorgat respecte del previst 
inicialment és, en els dos casos, del 99,6 %. 
 
Es tracta de la xifra més alta de subvencions concedida en la darrera dècada i també 
d’un percentatge d’execució excel·lent. 
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d. Dades pressupostàries – exercici 2021 
 

▪ Dades inicials: Capítols 4 i 7 
 

Pressupost inicial capítol 4 5.872.633,00 € 

Pressupost inicial capítol 7 705.000,00 € 

Total pressupost inicial 
(ambdós capítols) 

6.577.633,00 € 

Romanent de 2020 incorporat a capítol 4 946.126,37 € 

Romanent de 2020 incorporat a capítol 7 52.187,52 € 

Total romanent incorporat 
(ambdós capítols) 

998.313,89 € 

 
▪ Dades de tancament d’exercici: Capítols 4 i 7 

 

Crèdit extraordinari DI 3CE 1/2021 510.000,00 € 

Suplement de crèdit DI 3SC 1/2021 160.000,00 € 

 
Com s’ha explicat anteriorment, el crèdit extraordinari de 510.000 € té com a finalitat 
disposar de recursos per a col·laborar en diferents projectes, entre els que destaca, la 
construcció d’un laboratori a l’edifici Sòciosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià.  
 
També es preveuen recursos per a col·laborar amb els diferents menjadors socials de 
les comarques gironines i contribuir a reduir les conseqüències socials i econòmiques 
de la crisi sanitària de la Covid-19.  
 
Per la seva part, el suplement de crèdit aprovat té com a objectius, d’una banda, disposar 
de recursos per al foment d’actuacions i projectes diversos d’organitzacions no lucratives 
de l‘àmbit social per pal·liar les desigualtats entre persones, entre les quals destaquen 
un projecte de ciutats lliures de violència sexual, una actuació del Banc Farmacèutic que 
permet respondre a la necessitat de medicaments i productes sanitaris per a persones 
en situació de vulnerabilitat o l’aula d’infants adaptada a mainada amb diferents 
discapacitats de l’escola bressol El Carrilet; i d’altra banda, col·laborar directament amb 
els diferents col·legis professionals de l’àmbit social i de la salut. 
 

Romanent generat a tancament pressupostari (cap. 4) 1.005.095,66 € 

Romanent incorporable a l’exercici 2022 (cap. 4) 831.217,39 € 

Romanent no incorporable a l’exercici 2022 (cap. 4) 173.878,27 € 
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Romanent generat a tancament pressupostari  (cap. 7) 26.211,77 € 

Romanent incorporable a l’exercici 2022 (cap. 7) 19.392,97 € 

Romanent no incorporable a l’exercici 2022 (cap. 7) 6.818,80 € 

Total romanent generat a tancament pressupostari 
(ambdós capítols) 

1.031.307,43 € 

Total romanent incorporable a l’exercici 2022 
(ambdós capítols) 

850.610,36 € 

Total romanent no incorporable a l’exercici 2022 
(ambdós capítols) 

180.697,07 € 

 
Pel que fa a les xifres econòmiques inicials, es pot veure que hi ha un petit increment 
(d’un global del 0,71 %) dels crèdits disponibles en els dos capítols als quals s’imputen 
pressupostàriament les subvencions: el capítol 4 disminueix gairebé un 3 %, però el 
capítol 7 s’incrementa en un 46 %. 
 
Respecte de la gestió, un cop tancat l’exercici, cada cop presenta resultats més òptims: 
any rere any es produeixen menys romanents, especialment de no incorporables, per la 
periodificació que es fa tant de les convocatòries com dels períodes de justificació, que 
fa que els pagaments siguin possibles durant el mateix exercici en la majoria de casos.  
 
En la següent taula i el gràfic que l’acompanya podem veure l’evolució en els darrers 4 
anys dels romanents generats en els capítols 4 i 7 (corresponents a subvencions) 
incorporables a l’exercici pressupostari posterior: 
 

  2018 2019 2020 2021 

Capítol 
Romanent generat incorporable a l’exercici posterior  

Import (€) Import (€) Import (€) Import (€) 

4   2.842.445,60 €    1.750.500,21 €    1.341.571,38 €      831.217,39 €  

7     274.394,02 €      129.413,28 €      120.244,86 €        19.392,97 €  

Totals   3.116.839,62 €    1.879.913,49 €    1.461.816,24 €      850.610,36 €  

 

 

€3.116.839,62 

€1.879.913,49 

€1.461.816,24 

€850.610,36 

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

€2.500.000,00 

€3.000.000,00 

€3.500.000,00 

2018 2019 2020 2021

Romanent generat incorporable per exercici pressupostari
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e. Gràfics 
 
 
Els següents gràfics també mostren, de manera visual, diferents aspectes relatius a la 
gestió general de les subvencions pel que fa a nombre de concessions, imports atorgats, 
gestió d’aquests imports i execucions final, gestió de les línies de concurrència i dels 
ajuts sense concurrència i, per finalitzar, un gràfic en el qual es mostra la distribució del 
total dels imports concedits als diferents beneficiaris d’acord amb els dos àmbits 
d’actuació de Dipsalut: salut pública i acció social. 
 
En cadascun dels gràfics hi apareix la llegenda de colors corresponent i els percentatges 
relatius a cadascun dels aspectes, a més de les xifres totals (d’expedients, d’imports...). 
 
 

 
 

90,77%

2,45%

6,79%
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7. PROPOSTES DE MILLORA 
 

 
1) La principal millora per a la gestió interna de les convocatòries és, sempre que 

sigui possible, regular-les amb unes bases comunes i duradores. 
 
És, per tant, una bona idea la compactació de diverses línies a les bases 
específiques. És a dir, reduir el nombre de bases reguladores i també augmentar-
ne la vigència en el temps, mantenint el nombre de línies de subvenció. 
 

2) En funció de la disponibilitat pressupostària, caldria valorar l’ampliació de 
l’assignació de certes línies o valorar un replantejament de les línies de 
concurrència, a la vista d’aquelles en què el percentatge atorgat respecte de 
l’import sol·licitat pels beneficiaris és més baix: 

 

• Convocatòria de subvenció a les entitats de dret públic o privat sense ànim de 
lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la 
qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI): el percentatge d’import 
atorgat respecte del sol·licitat és del 43 %. Es tracta d’una línia per a la millora 
de la qualitat de vida de col·lectius vulnerables. Es tracta d’actuacions 
normalment amb un cost econòmic elevat per als beneficiaris que no porten a 
terme habitualment les administracions i que solen quedar fora del sistema 
sanitari. 

 

• Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector 
vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults 
(CMFA): el percentatge d’import atorgat respecte del sol·licitat és del 40 %.  

 

• Convocatòria de subvencions a les administracions locals i el seu sector 
vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres docents d’educació 
especial (CDEE): el percentatge d’import atorgat respecte del sol·licitat és del 
48,5 %.  

 

• Convocatòria de subvenció a entitats sense ànim de lucre per al suport 
econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social 
(ASIO): el percentatge d’import atorgat respecte del sol·licitat és del 40 %. De 
nou, una convocatòria de l’àmbit de l’acció social, en aquesta ocasió amb 
impacte directe en els usuaris d’aquesta mena de centres. Si bé el 
percentatge és baix, com s’ha explicat abans, aquesta mena de projectes que 
comporten despeses d’inversió tenen costos molt elevats i no és sempre 
factible arribar a percentatges elevats de finançament per part de les 
administracions subvencionadores. Subsidiàriament es podrien intentar trobar 
col·laboracions concretes o coordinació amb altres administracions per a 
poder garantir que determinats projectes reben el finançament suficient. 

 

• Convocatòria de subvenció per al finançament de la seguretat, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges (Pt08): el percentatge d’import atorgat 
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respecte del sol·licitat és del 29 %. Cal valorar un increment dels crèdits 
disponibles, atès que es tracta d’una de les línies de suport econòmic del 
Catàleg de serveis.  

 

• Convocatòria de subvenció per al servei de socorrisme a les piscines d'ús 
públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15): el percentatge d’import 
atorgat respecte del sol·licitat és del 28,5 %, el més baix de tots. Com en el 
cas de la convocatòria anterior, cal valorar un increment dels crèdits 
disponibles, ja que és un dels programes de suport econòmic del Catàleg de 
serveis.  

 
3) D’altra banda, es proposa replantejar la convocatòria de subvenció a les 

administracions públiques no territorials i els seus ens dependents i les entitats 
de dret privat que són entitats sense ànim de lucre per a la realització de 
congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de salut i social a la 
demarcació de Girona (SEC): tot i que el PESD la preveu, en els darrers anys, 
especialment arran de la crisi sanitària originada pel SARS-CoV-2, aquesta 
convocatòria no s’ha aprovat, com ja s’ha comentat en l’apartat 2 (LÍNIES DE 
SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA) d’aquest document.  
 
És per això que semblaria convenient valorar destinar els crèdits disponibles a 
d’altres línies i, si és necessari, plantejar altres vies de cooperació (via patrocini, 
per exemple) amb les administracions no territorials i les entitats sense ànim de 
lucre que portin a terme projectes d’aquesta naturalesa. 
 

4) S’ha demostrat, arran dels informes de gestió dels darrers exercicis, que la 
previsió anual “calendaritzada” de les línies de subvencions és un bon 
instrument de gestió: s’ha aconseguit un bon equilibri entre les dates de les 
diferents convocatòries, les concessions, l’execució dels projectes i la seva 
justificació amb temps suficient perquè es pugui reconèixer l’obligació abans del 
tancament pressupostari, evitant així els romanents de crèdit, especialment 
aquells que són no incorporables en el cas de projectes plurianuals, i afavorint 
els tancaments pressupostaris totals durant l’exercici corresponent. 
 
Convé, per tant, mantenir aquest instrument de gestió a llarg termini –de fet, els 
plans estratègics tenen una durada de 3 anys– i treballar per fer-hi les millores 
que siguin necessàries per evitar, en el futur, les modificacions i revocacions de 
les subvencions originades per justificacions incompletes o incorrectes. 
Òbviament, no serà possible evitar les revocacions i renúncies que s’originen per 
manca completa de justificació (generalment perquè el beneficiari no ha portat a 
terme el projecte o actuació subvencionats). 
 
A més, tot aquest procés s’ha de completar amb revisions periòdiques de les 
bases de les convocatòries per part de les unitats tècniques i dels serveis jurídics 
de l’Organisme, basades en l’anàlisi dels resultats econòmics i de gestió anuals, 
per, d’una banda, i com s’ha proposat en el primer punt d’aquest apartat, reduir-
ne el nombre i augmentar-ne la vigència i, de l’altra, adaptar-les, quan calgui, a 
les circumstàncies socials concretes, a modificacions normatives i, en especial, 
a les necessitats diverses i canviants no només dels possibles beneficiaris, sinó 
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de les persones que, en última instància, són els destinataris de les millores que 
produeixen els projectes i actuacions subvencionats. 

 
5) Cal incidir en que la previsió plurianual esmentada vagi acompanyada de 

campanyes informatives i formatives adreçades als possibles beneficiaris, 
incidint especialment en les bases de les convocatòries, per tal de facilitar-los la 
presentació de sol·licituds i de comptes justificatius, cosa que ha de permetre, 
com s’ha dit, reduir els requeriments d’esmena  per sol·licituds o justificacions 
incorrectes, així com les minoracions i les revocacions. 
 

6) Finalment, tot i que ja s’ha anat treballant en aquest sentit, i malgrat les dificultats 
evidents per a aconseguir-ho, sembla necessari reduir aquells ajuts no previstos 
en els plans estratègics corresponents: no només la quantitat de les 
subvencions directes per interès públic o social, sinó també els imports 
atorgats per aquests procediments, fent que les sol·licituds o necessitats 
repetides en el temps s’incorporin a les línies de subvencions de concurrència 
competitiva (o no competitiva) quan això sigui possible; o bé, en el cas de 
determinats projectes, singulars i/o estratègics, que esdevinguin subvencions 
directes previstes nominativament al pressupost. 

 
Per tant, haurien de ser realment objecte de subvenció directa per interès públic 
o social només aquells projectes que no es puguin preveure amb antelació o que 
responguin a circumstàncies específiques molt puntuals. A més, per la 
naturalesa d’aquesta mena de subvencions, no contemplada en les previsions 
anuals i/o plurianuals, la seva justificació sovint no es pot produir abans del 
tancament pressupostari, cosa que augmenta el romanent generat, i retarda el 
cobrament ja que s’ha de produir amb els corresponents romanents de crèdits la 
incorporació dels quals es produeix ja entrat l’exercici posterior. 


