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Nota resum de l’informe 19/2021, relatiu a la Diputació de Barcelona, Pla
estratègic de subvencions, exercici 2017
Barcelona, 24 de novembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 19/2021, relatiu a la Diputació
de Barcelona, Pla estratègic de subvencions (PES), exercici 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 26 d’octubre del 2021.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada del PES de la Diputació de
Barcelona, tant pel que fa a la vessant financera com al compliment de la legislació
aplicable, corresponent a l’exercici 2017.
El PES de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017 va ascendir a 343,93 M€ i incloïa
441 línies de subvenció i 3.021 beneficiaris. Durant l’exercici es van aprovar modificacions
als crèdits pressupostaris assignats a aquestes subvencions per 74,51 M€, que van donar
com a resultat un import del PES de l’exercici 2017 de 418,44 M€.
Les observacions més significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada,
recollides en l’apartat 3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
Aportacions directes a entitats
• Les aportacions a cinc entitats en què la Diputació de Barcelona tenia alguna
representació no es van realitzar d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució
del pressupost (BEP), ja que no s’havia obtingut evidència que aquestes entitats
haguessin enviat la memòria justificativa d’activitats i els comptes anuals de l’exercici, ni
que el centre gestor corresponent hagués elaborat l’informe del compliment de les
finalitats per a les quals es va atorgar la subvenció.
• L’aportació a la UNED es basa en un conveni signat l’any 2002, que es prorroga anualment,
contràriament al que estableixen les BEP de la Diputació, que fixen un límit de quatre anys
per als convenis de col·laboració signats amb qualsevol entitat. Per tant, la Diputació de
Barcelona hauria d’haver signat un nou conveni que regulés aquesta aportació.
• Les aportacions a dues entitats van ser incrementades per un suplement de crèdit en
212.500 € i 245.000 €, respectivament. Aquesta modificació de l’import inicial establerta
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en el PES posa en dubte els principis de publicitat i transparència que han de complir
totes les subvencions, ja que no es van publicar.
Subvencions de concessió directa
• El Conveni de traspàs dels serveis assistencials de salut mental i sociosanitaris dels
Centres Assistencials Doctor Emili Mira i López a l’Administració de la Generalitat
establia que les aportacions que havia de fer la Diputació per compensar part de les
despeses de personal transferit s’havien de regularitzar al final de cada exercici, i no
més enllà del 31 de març de l’exercici següent. Els imports compensats l’exercici 2017
corresponien a compensacions des de l’exercici 2012.
• Les subvencions per a la col·laboració amb el tercer sector social analitzades van ser
atorgades de forma directa mitjançant convenis de col·laboració, sense l’informe que és
preceptiu en l’atorgament d’aquest tipus de subvencions, en què es detallés l’objecte
de la subvenció, les raons d’interès públic que la motivaven i les circumstàncies que
impossibilitaven la convocatòria pública. Atès que hi ha una gran diversitat d’entitats
que realitzen activitats de les mateixes característiques que les subvencionades,
s’hauria d’haver optat per un procediment de concurrència competitiva.
• En els convenis amb l’Associació Catalana de l’Esplai i amb la Federació Catalana de
l’Esport per a Disminuïts Psíquics s’establia que l’import de la subvenció es repartiria en
funció de la puntuació obtinguda, sense detallar els criteris que havien de regir aquest
repartiment, fet que podia comprometre els principis de publicitat i igualtat de tracte
entre els destinataris.
• De la revisió del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’ha detectat que
no establia els criteris de repartiment dels ajuts entre les entitats beneficiàries. A més,
no es va constituir la comissió de seguiment que havia d’exercir les funcions de
coordinació, execució i avaluació del funcionament de l’objecte del conveni.
Procediment de concurrència
• Pel que fa a les subvencions del Programa complementari de foment de l’ocupació local,
en el PES de l’exercici 2017 no s’incloïa l’import atorgat a quatre entitats per 165.272 €.
• De la revisió de les subvencions per a actuacions de salut pública es desprèn que
valoracions de les sol·licituds de quatre convocatòries establien subcriteris que
estaven previstos en el règim regulador del Catàleg de serveis, fet que incompleix
principis d’objectivitat, igualtat i no discriminació que han de regir la concessió
subvencions.
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Una de les subvencions atorgades corresponia a un ajut concret a un ajuntament per a
la celebració d’un congrés de metges que no formava part de les accions incloses en el
Catàleg de serveis del 2017. Aquesta subvenció hauria d’haver estat tramitada com a
subvenció nominativa en el pressupost.
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Finalment, l’informe inclou diverses recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en les observacions. Entre elles,
la Sindicatura recomana a la Diputació que revisi la confecció del seu PES amb l’objectiu
de definir d’una forma més precisa la tipologia de cada una de les subvencions que s’hi
inclouen i els procediments de concessió. Una altra de les recomanacions fa referència a
la necessitat que, sempre que sigui possible, la Diputació opti per un procediment de
concurrència competitiva.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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