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AL.LEcAcroNs nn I'OFICTNA Axrrpneu nn Cerlru¡vve
A L'ApRovecró rNrcrAL on I'ORDENANçA GENERAL DE
SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT on Ser.ITA Corovre nn
FlnNnns

En la sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2Ot7, el Ple de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va acordar aprovar inicialment la
seva Ordenança general de subvencions (en endavant, l' "Ajuntament" i l'
"Ordenança ", respectivament).

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel període de trenta
dies, per a la formulació d'al'legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7334, de 22 de març de 20L7, i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona de 20 de març de 2Ot7.

D'acord amb el seu Preàmbul, l'Ordenança té per objecte <<dotar de
seguretat jurídica el règim i el procediment general d'actuació de
lljuntament en relació amb l'àmbit de les subvencions municípals, per
garantir als ciutadans i entitats la igualtat de condicions en l'accés a

aquestes disposicions d ineràries>>.

Atès que l'activitat subvencional consisteix sense dubte en una àrea clàssica
de risc per a la integritat, de la mateixa manera com ho són l'activitat de
contractació o l'urbanisme, per posar algun exemple, aquesta Oficina
Antifrau passa tot seguit a formular al.legacions a aquesta Ordenança
proposada, amb la voluntat de pretendre incidir particularment en aquells
aspectes del text de la norma proposada gu€, directament o indirecta,
guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions
generals que la Llei t4/2O08, del 5 de novembre atribueíx a l'Oficina
Antifrau de Catalunya amb l'objectiu d'enfoftir la integritat de les
instítucions i dels servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres
observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportú també
efectuar.
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Consideracions preliminars

Preàrnbul

Tot i que, com s'ha dit, la present proposta normativa compta amb un
preàmbul, entenem que el Seu breu contingut hauria de ser desenvolupat
suficientment per tal de procurar la necessària presentació i

contextualització de la norma.

Tot i acceptant que no es tracta d'una exigència preceptiva, el
preàmbul o I'exposicíó de motius en una norma resulta usual i sobretot
convenient per tal de palesar el antecedents de la proposta normativa i

incidir en els seus objectius, les finalitats, els motius i la justificació de
la necessitat de la disposició reglamentàría i en I'adequació d'aquesta
als fins que es persegueixen, així com a explicitar el marc normatiu en
què s'insereix el projecte de norma i que es pretén desenvolupar.
D'aquesta manera, el preàmbul constitueix un òptim element per a

sintetitzar i avançar el contingut normatiu proposat, alhora que ajudar
a determinar les innovacions normatives que s'introdueixen a
l'ordenament en relació amb el règim precedent.

En aquest sentit, entenem imprescindible, entre d'altres, deixar palesa
la significació de l'activitat subvencional, a través de la qual el sector
públic canalitza bona part de la seva activitat financera. En aquest
sentít, i des d'un punt de vista econòmic, convindria reflectir-hi el fet
que les subvencions constitueixen una paft significativa de la despesa
pública, per la qual cosa l'Ordenança ha de contribuir en una major
eficàcia en l'assignació de recursos públics i fer-ho alhora amb
subjecció als principis d'objectivitat i transparència; i des d'un vessant
administratiu, l'Ordenança hauria de referir-se a les subvencions com
una de les tècniques de foment per excel.lència.

Així mateix, l'enfocament preventiu en què es fonamenta el disseny de
qualsevol política pública d'integritat institucional passa necessàriament per
una prèvia identificació de les àrees de risc, és a dir, per la detecció
d'aquells àmbits on l'exercici de potestats públiques en què necessàriament
es manifesta el poder de l'Estat, es troba més exposat a l'aparició d'actes,
conductes o pràctiques contràries a la integritat, entesa aquesta com el
grau de coherència de les actuacions d'una institució amb la legalitat vigent,
però també amb el conjunt de principis que inspiren i informen
I'ordenament jurídic en què dita legalitat s'insereix. La gestió de la integritat
implica incidir no només en els vessants de l'ètica pública i de la gestió
pública professional, sinó també en la prevenció de la corrupció, gestionant
els riscs propis d'aquesta així com els corresponents mecanismes de
detecció i resposta.
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Tertnìnología

La Llei 38/2003, de t7 de novembre, General de subvencions (en endavant
LGS) estableix en l'apartat 2 de l'afticle 9 que <[a]mb caràcter previ a

l'atorgament de les subvencions, hauran de ser aprovades les normes que
estableixin les bases reguladores de concessió en els termes previstos en
aquesta Llei>; en el seu afticle L7, apafcat 2: <<Les bases reguladores de les
subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per les diferents
modalitats de subvencions>>.

En qualsevol cas, les bases reguladores de les subvencions són la norma a

la qual les posteriors convocatòries s'hauran de subjectar. Això explica que,
amb caràcter general, hagin de ser publicades prèviament a la convocatòria
i que en el seu procediment d'elaboració hi hagi el tràmit de la informació
pública propi de les disposicions de caràcter general. En aquest sentit,
l'article L24.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret t79/t995, de 13 de juny, preveu que les bases
siguin sotmeses a informació pública per un termini no inferior a vint dies i

que siguin publicades al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC.

Per tant, de I'anterior es pot concloure que, en primer terme, I'Ordenança
general constitueix una norma reguladora de les bases amb vocació
generalista, és a dir, disciplina de manera general l'activitat subvencional de
l'Ajuntament, amb independència de quina sigui la concreta modalitat
d'atorgament i de l'àmbit material a què es pugui referir.

En segon terme, i amb la mateixa naturalesa normativa, les ordenances
específìques contenen les bases reguladores específiques per a les diferents
modalitats de subvencions. El seu contingut mínim ve determinat per
aquells apartats de l'article 17.3 LGS que tenen caràcter de legislació bàsica
-a), b), d), e) i g)-, per allò establert a I'afticle L24.L ROAS, i també pel
qual determini la pròpia Ordenança general.

En darrer terme, la resolució (acord) de convocatòria -gu€, normalment
serà posterior a les bases reguladores, encara que també podria ser
coincident en el temps amb aquestes- constitueix I'acte administratiu que,
en el marc normatiu anterior, configura la subvenció.

Assumit l'anterior es pot deduir que sembla raonable, per raons de
claredat i de tècnica normativa, que l'Ordenança rebi una nova titulació
que al.ludeixi a l"'aprovació de les bases reguladores generals de les
subvencions de l'Ajuntament", tot dividint-se el seu contingut en
"bases" (no afticles).
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Article r. Objecte

El precepte conté una genèrica referència a la seva aplicació a les
<<subvencions atorgades per l'Ajunta ment>>.

Tanmateix, però, des del punt de vista d'aplicació subjectiva, caldria
aclarir aquest concepte, en el sentit d'incloure-hi els organismes
municipals i la resta d'entitats de dret públic vinculades o dependents
de l'Ajuntament, tant els actualment existents com els que es el futur
puguin crear-se, i en qualsevol cas, en la mesura que les subvencions
que atorguin ho siguin com a conseqüència de l'exercici de potestats
ad ministratives.

Així mateix, convindria copsar la necessitat d'aplicació dels principis de
gestió i d'informació de la LGS a la resta de lliuraments dineraris sense
contraprestació que efectuïn els esmentats ens quan aquests es
regeixin pel dret privat.

D'acord amb el que hem exposat més amunt, en la consideració preliminar
relativa a la terminologia, entenem que la redacció del precepte indueix a
confusió en el moment en què preveu una mena d'aplicació supletòria de la
present Ordenança en relació amb les eventuals ordenances específiques
que puguin ser aprovades, a les quals s'atribueix doncs una preferència en
la seva aplicació.

Entenem doncs que aquest esquema previst no és ajustat a la vocació
generalista i d'aplicació preceptiva -norma de mínims- que hauria de
tenir la present Ordenança general en la regulació de l'activitat
subvencional de l'Ajuntament, la qual cosa no impedeix un
desenvolupament normatiu mitjançant les corresponents bases
reguladores específiques a raó de quina sigui la concreta modalitat
d'atorgament i de l'àmbit material a què es pugui referir.

De fet, el caràcter supletori d'aquesta Ordenança general només podria
operar, respecte a la normativa especifica corresponent, en els casos de
subvencions imposades en viftut de norma legal -que es regiran en primer
lloc per aquesta norma legal-, o en els de subvencions concedides o
finançades amb fons europeus o d'altres administracions públiques -que es
regiran en primer lloc per la normativa o condicions estableftes per
l'Adm in istració concedent-,

Article +. Règim jurídic

Fóra bo Çu€, addicionalment a la relació de normes que conté el
precepte, se citessin igualment la Llei 39/20L5, d'1 d'octubre, de
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Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (en
endavant, Llei 39/2015) i la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (en endavant, Llei 40l20L5), en la mesura que
poden incidir, atès llur caràcter de norma bàsica en major part del seu
afticulat, en l'agilització dels procediments per tal de procurar el ple
funcionament electrònic del sector públic, la qual cosa <<reveftirà en un
millor compliment dels principis constitucionals d'eficàcia i seguretat
jurídica que han de regir l'actuació de les Administracions Públiques>> -
Preàmbul de la Llei 39/2015-.

Així mateix, entenem necessària la referència a les lleis vigents
aplicables en matèria de transparència, atesa la seva incidència en
bona part de la regulació que conté l'Ordenança. Ens referim a la Llei
t9/2OL4, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Llei L9|2OL4), i a la Llei estatal t9/2Ùt4, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(Llei 19/2013), donat el caràcter bàsic de la majoria dels seu afticulat.

Des d'un punt de vista merament formar i aclaridor, potser convindria
precisar, a la lletra g) de l'afticle, que s'està fent referència a la
"present" Ordenança general de subvencions.

Pla Estratègic de Subvencions

Trobem en falta la previsió d'un l'instrument de planificació que vingui
a donar compliment, amb caràcter previ a la convocatòria de qualsevol
subvenció, a l'exigència consistent a comptar amb un Pla Estratègic de
Subvencions imposada per l'afticle 8.1 LGS.

Aquesta actuació previsora de I'evolució futura que implica l'aprovació del
Pla constitueix una garantia de bon govern i que, per tant, contribueix a la
consecució dels principis de transparència i retiment de comptes que han de
presidir tota actuació dels poders públics, especialment en l'activitat de
foment, en la mesura que afecta de manera directa a la despesa pública.

El Pla estratègic, gu€ no pot ser equiparat a les bases d'execució del
pressupost, hauria de ser considerat doncs en I'Ordenança,
explícitament, com un requisit previ a la convocatòria de qualsevol
subvenció, i hauria de ser objecte d'actualització anual.

Igualment caldria aprofitar aquesta regulació per exigir el deure
d'actualització del Pla d'acord amb el qual disposa l'afticle 11.4 del
Reial Decret887/2006, de 2L dejuliol, pel qual s'aprova el Reglament
que desenvolupa la LGS (RLGS)-, la necessitat de donar-ne publicitat
en la seu electrònica de la Corporació i al Poftal de transparència, el
seu control financer per la Intervenció i l'avaluació del seu grau de
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compliment, a més de preveure la publicitat dels resultats de dita
avaluació.

En aquest sentit, recordem que I'afticle 15 de la Llei 19/2014 prescriu el
deure de publicació activa de la relació de subvencions i altres ajuts que els
subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l'exercici pressupostari
-amb la indicació de I'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per
a ésser-ne beneficiari-, dels objectius, a efectes d'utilitat pública o social,
que pretén assolir la subvenció o l'ajut i els efectes que la mesura de
foment pot produir en el mercat, si escau, i de la informació relativa al
control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats.

Article 13. Obligacions dels beneficiaris

Primerament suggerim introduir, en la relació d'obligacions exigibles,
la consistent a haver de comunicar la persona beneficiària a l'òrgan
concedent la modificació de qualsevol circumstància, tant de caràcter
objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits
per a la concessió de la subvenció. Una previsió com aquesta facilitaria
la iniciació d'una modificació d'ofici de les subvencions concedides,
d'acord amb l'afticle 17.3. l) de la LGS.

. Convindria a més introduir una previsió relativa al compliment per part
de les persones beneficiàries dels deures de transparència,
particularment dels derivats de la Llei L9/2OL4, de 29 de desembre i la
Llei estatal t9/2Ot3, atès el caràcter bàsic de la major paft dels seus
preceptes.

En aquest sentit, l'afticle 18.3 de la LGS consigna el genèric deure dels
beneficiaris de subvencions de donar publicitat a les subvencions i

ajuts públics <<en els termes i condicions establerts a la Llei 19/2013>
(remissió que cal entendre entesa feta, igualment, a la Llei 19/2Ot4)

L'Ordenança ha de servir, doncs, per a poder identificar de forma
explícita i sistemàtica les concretes obligacions que en matèria de
transparència corresponen a les persones beneficiàries:

1. D'una banda cal que, a l'empara de l'afticle 3.2 de la Llei t9/2Ùt4,
l'Ordenança concreti el deure dels beneficiaris de subvencions
d'informar a l'Ajuntament, concedent, de les activitats directament
relacionades amb la percepció dels fons públics, tot i que haurà de
ser aquesta Administració concedent, i no pas el beneficiari, la
responsable de donar compliment a les obligacions de transparència
que, davant la ciutadania, imposa la Llei t9/20L4.

a
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Al respecte, i atesa la manca de definició legal, convindria establir
el mecanisme o condicions per a fer efectiu aquest deure d'informar
els beneficiaris a les Administracions, en aquest cas, l'Ajuntament
(per exemple, previ requeriment de l'Administració a l'efecte, entre
d'altres).

2. D'altra banda, fóra bo que en aquest punt l'Ordenança també
vingués a recollir el mandat estableft a l'afticle 15.2 de la Llei
L9/2OL4 segons el qual en la concessió de subvencions i ajuts
públics que es puguin atorgar per un impoft superior a 10.000
euros les persones jurídiques beneficiàries han de comunicar als
subjectes obligats (Ajuntament) la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de
fer-les públíques.

3. Així mateix, caldria que l'Ordenança consignés de forma
entenedora I'exigència legal segons la qual s'imposa a alguns
beneficiaris -quan l'impoft de subvencions i ajuts públics percebuts
sobrepassa els llindars quantitatius referenciats a l'aft. 3.3 de la
Llei L9/20!4 i l'art. 3 b) de la Llei L9l20L3- l'obligació directa de
complir amb els mateixos deures de transparència activa que les
lleis de transparència exigeixen als ens públics.

En aquests casos, la informació subjecta a les obligacions de
transparència activa hauran de publicar-la els beneficiaris en les
corresponents seus electròniques o pàgines web i d'una manera
clara, estructurada i entenedora per als interessats i,
preferiblement, en formats reutilitzables i facilitant l'accessibilitat,
la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació
publicada així com la seva identificació i localització.

A més, d'acord amb l'aft.5.4 de la Llei t9/2O13, quan es tracti
d'entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament
fins d'interès social o cultural i el pressupost de les quals sigui
inferior a 50.000 euros, el compliment de les obligacions derivades
d'aquesta Llei es pot fer utilitzant els mitjans electrònics posats a

la seva disposició per l'Administració pública de la qual provingui la
major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes. A
aquests efectes, I'aft. L8.3 in fine de la LGS estableix que, en
aquests casos, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
-prevista i regulada als articles 18. t i .2 i 20 de la LGS- servirà
com a mitjà electrònic per al compliment d'aquestes obligacions de
publicitat activa per paft dels beneficiaris.

4. Alhora, i d'acord amb I'exigència continguda en I'afticle 18.4 LGS,
els beneficiaris d'ajuts i subvencions públics han de <<donar
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l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de
programes, activitats, inversions o actuacions de qualssevol tipus
que siguin objecte de subvenció>>.

L'Ordenança seria una bona ocasió per concretar les condicions i

termes en els que cal donar compliment a aquest deure, per la
qual cosa suggerim que s'hi afegeixi una més detallada regulació.

El present afticle de l'Ordenança podria constituir un bon encaix per a
donar compliment a la previsió establerta a l'article 55.2 de la Llei
L9/20L4, segons el qual, <[]es administracions i els organismes (...)
han d'incloure, (...) en les bases de convocatòria de subvencions o
ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han
d'adeauar l'activitat (...) les persones beneficiàries, i han de
determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis. >>

La consigna d'aquests principis i regles de conducta exigibles a les
persones beneficiàries han de raure en els principis bàsics que I'apaftat
1r de l'art. 55 de la Llei 19/2014 preveu per als alts càrrecs dels ens
públics, tot i que l'Ordenança ha d'adaptar-los i concretar-los al
context de les activitats finançades amb fons públics, és a dir, d'acord
amb el perfil i obligacions inherents a les persones beneficiàries de
subvencions.

Des d'un punt de vista de major rigor i completesa exigibles,
recomanem que el text de la lletra e) de l'afticle 13.1 de l'Ordenança,
que fa al.lusió al deure d'acreditació d'estar <<al corrent de les
obligacions fiscals amb l'Ajuntament (...)r, sigui substituÏt pel deure
d'acreditar la persona beneficiària, d'estar al corrent de q
rlet tfec ô nhliaerion< amh ItAit tnfamanf amb independència de la
naturalesa dels deures

Article 14. Procediments

El precepte tan sols esmenta el procediment ordinari i general per a la
concessió de subvencions (concurrència competitiva) i el procediment
excepcional (concessió directa), però res no diu en relació amb les
subvencions atorgables per un procediment de concurrència no competitiva,
modalitat subvencional que podria ser contemplada en l'Ordenança, i que
consisteix en l'atorgament de subvencions en atenció a la mera
concurrència d'una determinada situació (compliment de requisits), sense
que exigeixi la comparació entre les sol.licituds ni la seva prelació.

a
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Caldria doncs preveure'n la possibilitat que la forma de l'activitat
subvencional s'instrumentalitzi mitjançant un procés de concurrència
no competitiva; per aquests casos caldrà justificar la conveniència de
no exigir competitivitat entre els sol'licitants concurrents, tot i que
caldrà aprovar l'opoftuna convocatòria pública i preveure'n la regulació
de bases específiques, de la convocatòria, de presentació de les
sol.licituds, o de les fases d'instrucció iresolució, entre d'altres
extrems.

Article 16. Bases específiques

En relació amb les ordenances específiques, contenidores de les bases
reguladores específiques de les diferents modalitats de subvencions, convé
efectuar algunes observacions al redactat proposat de l'afticle 16 de
l'Ordenança:

Atesa la naturalesa normativa de les bases específiques, caldria
exigir-ne en la seva tramitació, entre d'altres: (i) els corresponents
informes previs, a emetre per part de la Intervenció municipal i per
l'òrgan que tingui encomanant l'assessorament legal a l'Ajuntament
(informe jurídic); (¡i) d'acord amb l'afticle t24.2 del ROAS, el
corresponent tràmit d'informació pública per un termini no inferior a

vint dies, amb la corresponent publicació prèvia;

L'apartat 3r de l'afticle de l'Ordenança atribueix la competència per a

la seva aprovació a la Junta de Govern local, mentre que I'aft. L24.3
ROAS estableix que <<correspon al ple de la corporació o a l'òrgan
superior de l'organisme autònom, d'acord amb la seva normativa
reguladora>>, sense que aquesta competència, per tant, pugui ser
delegable -delegació Çu€, per tant, de manera implícita, està
disposant la present base general-;

L'apaftat segon de l'article de l'Ordenança, relatiu a la publicitat de
les bases específiques, un cop aprovades definitivament, no és
plenament d'acord amb l'aft. L24.2 del ROAS, gu€ exigeix no només
la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la província, i en el
tauler d'anuncis de la corporació (seu electrònica), sinó també al

deure de publicar una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, aquest anunci no té perquè coincidir amb l'anunci
de la convocatòria, atès que aquest darrer pot ser posterior en el

temps;

Pel que fa al contingut de les bases específiques, que amb caràcter
mínim és determinat per aquells apartats de l'article L7.3 LGS que
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tenen caràcter de legislació bàsica -a), b), d), e) i g)- i per allò
estableft a l'afticle L24.L ROAS, suggerim:

o concretar específicament la composició concreta de l'òrgan
col.legiat encarregat de valorar les sol.licituds i efectuar la
proposta de resolució de concessió de la subvenció, en cada
cas, d'acord amb la possibilitat que les bases específiques
prevegin incrementar els seus membres, tal i com disposa
l'afticle 19.3 de l'Ordenança. En aquest sentit, l'aft. 125.1
ROAS prescriu que <<la proposta de l'atorgament l'ha de
formular un òrgan col.legiat amb la composició que estableixin
les bases que regulen la subvenció.>>;

o afegir quin és l'òrgan competent per a l'inici del reintegrament
-tot i que aquesta darrera informació podria ser prevista en
l'afticle 31 de I'Ordenança-;

o indicar la possibilitat de reformular les sol.licituds per ajustar
la petició a la quantitat finalment proposada, si escau.

o en la lletra h) de I'afticle, que exigeix que les bases
específiques determinin el termini per a l'atorgament de la
subvenció, convindria afegir a aquests efectes el límit màxim
de tres mesos des de la presentació de les sol.licituds, d'acord
amb el que disposa l'art. L24.L f) ROAS.

o en darrer terme, i per al cas que no sigui acollida la
recomanació sobre I'acolliment en aquesta Ordenança general
del mandat ex aft. 55.2 de la Llei 19/2014, feta amb ocasió
dels comentaris a l'afticle 13 de l'Ordenança, suggerim que, de
forma alternativa, aquest acolliment es prevegi específicament,
és a dir, a mode de contingut exigible a les bases específiques,
segons preveu I'art. 16 de l'Ordenança. Recordem que el
mandat estableft a l'afticle 55.2 de la Llei L9/2OL4 imposa a
<[lles administracions i els organismes (...)d'incloure, (...) en
les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis
ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat
(...) les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes
d'un eventual incompliment d'aquests principis.>> En qualsevol
cas, ja hem dit que aquesta necessària previsió haurà de
compoftar una adaptació i concreció dels principis i regles de
conducta que I'apaftat 1r de I'aft. 55 de la Llei t9/20L4 preveu
per als alts càrrecs, als riscos, perfils i deures propis inherents
dels beneficiaris de les subvencions.

Pàgina 10 de 18



Article 17. Convocatòries

Advertim que el precepte no fa al.lusió al règim de publicitat de la

convocatòria. En aquest sentit, i prenent com a base el règim de publicitat
legalment vigent, previst als articles 18.2, 20.8 i 23.2 LGS, convindria que
l'Ordenança explicités els concrets deures de publicitat de les resolucions o

acords de convocatòria.

En aquest sentit, entenem adient preveure la seva publicació tant al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament com al seu poftal web, a més de la
publicació oficial al BOP. Suggerim alhora la necessitat de preveure'n la
publicació d'un extracte també al DOGC.

Paral.lelament, i en compliment d'allò establert a I'afticle 18.2 de la

LGS, caldria preveure i regular en l'Ordenança el deure de
l'Ajuntament de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(en endavant la BDNS) la informació sobre les convocatòries en els
termes de I'article 2O de la mateixa LGS. Precisament d'acord amb
l'art. 20.8 a) LGS, el text de les convocatòries de subvencions proveit
a la BDNS serà publicat per la Intervenció General de l'Estat a la seva
pàgina web i, al seu torn, de l'extracte de la convocatòria la BDNS en
donarà trasllat al diari oficial corresponent, per a la seva publicació.

Article zo. Resolució

La redacció de l'afticle entenem que hauria de ser més aclaridora, en el

sentit de fer-se ressò de les previsions que al respecte es contenen a

l'a¡ticle 22 i 24 de la LGS i reflectir les següents obligacions:

- Caldria preveure expressament el deure de notificar als interessats la
proposta de resolució provisional motivada, en la forma que estableixi
la convocatòria, perquè en un termini de 10 dies puguin presentar-ne
al.legacions.

- Convé apuntar que, un cop examinades les al'legacions adduides, si
s'escau, pels interessats, cal formular la proposta de resolució
definitiva, on ha de constar el sol.licitant o la relació de sol'licitants per
als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i també
s'hi ha d'especificar l'avaluació i els criteris de valoració que s'han
seguit per efectuar-la.

- La proposta de resolució definitiva, quan sigui procedent d'acord amb
les bases reguladores, s'ha de notificar als interessats que hagin estat
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proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè en el
termini previst en la normativa comuniquin la seva acceptació,

- Convindria que I'afticle expressament es referís al deure de motivar la
resolució, de conformitat amb el que disposin les bases reguladores de
la subvenció; així mateix, hauria d'indicar que en el procediment han
de quedar acreditats, en tot cas, els fonaments de la resolució que
s'adopti, i que ha de tenir el contingut i exigències que prescriu l'afticle
25 LGS.

En un altre ordre de consideracions, l'apaftat 4t de l'article preveu que
l'òrgan competent per resoldre pugui <<discrecionalment, deixar desert el
procés de selecció o no esgotar l'impoft total previst o el crèdit disponible
de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació.>>
Entenem que, amb la finalitat de minimitzar qualsevol risc d'arbitrarietat i

preservar la seguretat jurídica en relació amb les expectatives que la
convocatòria hagi pogut generar, aquest precepte hauria de ser eliminat o,
si més no, introduir-hi factors de moderació de la facultat, com ara la seva
excepcionalitat i la necessària motivació en raons d'interès públic.

Article zz. Concessió directa

Primerament convindria reiterar o remarcar expressament en
l'encapçalament de I'apaftat 1r de l'afticle que la facultat de concessió
directa es tracta d'una potestat excepcional.

Atès que la deguda justificació de les raons que dificulten la convocatòria
pública constitueix un element crític en l'atorgament d'aquesta modalitat de
subvencions directes, suggerim que es formuli una nova redacció en la qual
resulti garantit que l'expedient incorpora un informe raonat i justificatiu de
la concurrència d'aquelles circumstàncies que dificulten la concurrència,
especialment pel que fa a les subvencions directes previstes a la lletra c) de
l'afticle 22.t de l'Ordenança.

L'emissió d'aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics, els
quals haurien de poder disposar dels antecedents suficients per
verificar la circumstància de fet habilitant.

Aquesta Oficina ja s'ha pronunciat diverses vegades en relació amb la
necessitat de la deguda i suficient justificació que cal preveure en les
subvencions de concessió directa i innominades. En aquest sentit, les
Recomanacions raonades del 2 d'octubre de 20t2, adreçades al
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, o del 19
de setembre de 2Ot3, adreçades al Departament de Cultura, que amb
la finalitat de fonamentar amb suficiència la causa justificativa de la
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impossibilitat de promoure la concurrència i d'evitar així el risc de
vulneració dels principis constitucionals d'igualtat i objectivitat,
insistien en el deure de concretar i descriure amb suficiència, en
aquests casos, <<una justificació veraç, objectiva i qualificable de forma
indubtable com d'interès públic;>, així com el deure de deixar
<<constància de la motivació en l'expedient, atès que com ja s'ha
esmentat, la normativa el considera expressament un règim
excepcional.>>, sense que en cap cas pugui acceptar-se, a aquests
efectes, una simple remissió al precepte legal que habilita
l'excepcionalitat de les concessions directes innominades.

L'apartat 2n de l'afticle conté una imprecisió que caldria esmenar, en
afirmar que <<normalment la concessió directa es formalitzarà en un
conveni>>. Tanmateix, però, l'article 28.1 de la LGS preveu la concessió de
subvencions mitjançant un acte jurídic bilateral (conveni) tan sols en el
supòsit de les subvencions directes previstes nominativament en els
pressupostos, únic supòsit legal en què el conveni és el mitjà habitual
legalment previst per a canalitzar la seva concessió. Fora d'aquest cas, l'ús
del conveni per a atorgar subvencions només seria possible amb la
corresponent habilitació legal específica. Per tant, caldria que l'Ordenança
recollís en algun moment aquestes previsions legals, sobre el possible ús
del conveni com a instrument de concessió de subvenció, tot esvaint-ne així
qualsevol dubte.

Atès que la concessió directa compofta una excepció tan sols a la
concurrència competitiva, entenem que l'afticle hauria de fer-se ressò:

de la necessitat d'aprovació prèvia de bases reguladores a què s'ha
de sotmetre també aquesta modalitat de subvencions, en la mesura
que aquestes bases, d'acord amb l'afticle 9.2 LGS, compleixen una
doble funció: regular el contingut de la relació jurídica subvencional i

regular el procediment de concessió. En aquest sentit, es pot
preveure que la resolució de concessió o el conveni, en establir les
condicions i compromisos aplicables, tindran la consideració de bases
específiq ues reguladores.

de la regulació de la convocatòria, sol.licituds i procediment de
concessió (termini màxim per resoldre) i acceptació, bé
expressament, bé per remissió als processos de concurrència
competitiva (Secció 1a del Títol III de I'Ordenança)

de l'exigència de la publicitat en la convocatòria i de la concessió
d'aquestes su bvencions.
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Article zg. Publicitat

En la mesura que la publicitat de les subvencions concedides esdevé un
aspecte clau des del punt de vista de la transparència en l'actuació pública i,
per tant, en el control social i el compliment del principi de retiment de
comptes, l'Ordenança ha d'aprofundir en I'establiment de les majors
exigències pel que fa a la publicitat de l'activitat de foment de l'Ajuntament,
I des d'aquest punt de mira, convé traslladar els següents comentaris i

observacions, que contribuirien a una notable millora en la necessitat de
transparència en aquesta activitat:

L'apaftat primer de I'afticle exigeix un deure de publicitat trimestral de les
subvencions concedides. Al respecte, convé efectuar les següents
observacions:

Primerament, creiem que caldria preveure explícitament que la
publicitat s'ha de donar tant al Butlletí Oficial de la Província com al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de la mateixa manera que
es requereix als efectes de publicitat de la convocatòria.

En segon lloc, no poden obviar-se aquí les exigències de publicitat
activa que imposen els afticles 8.1 g) i15 de la Llei L9/2Ot4 en
matèria de subvencions. En aquest sentit, l'apaftat 1r c) d'aquest
darrer precepte legal exigeix fer públics, al Poftal de transparència i

la seu electrònica, <<[]es subvencions i els ajuts públics atorgats, amb
la indicació de l'impoft, l'objecte iels beneficiaris. (...¡ ) També ha
d'incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat ¡

concurrència si aquests requisits s'han exceptuat, en els casos
establefts legal ment. >>

En compliment d'allò establert a l'article L8.2 de la LGS, caldria
preveure i regular en l'Ordenança el deure de I'Ajuntament de
remetre a la BDNS la informació sobre les resolucions de concessions
de subvencions, en els termes de l'afticle 20 de la mateixa LGS.

Precisament és aquest art. 20 LGS, ap. 2n i 8è b), el que precisa quin
ha de ser el contingut mínim que ha d'incloure aquesta informació
sobre les subvencions concedides, que cal que l'Ajuntament remeti a

la BDNS, entesa com el "sistema nacional de publicitat de les
subvencions" en aplicació dels principis de la Llei L9/2OL3 (apartat 8è
de I'aft. 20 LGS), i custodiada i administrada per la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat (aft. 20.3 LGS) amb la finalitat
de garantir la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació
relativa a les subvencions convocades i concedides per els
Administracions públiques.
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El contingut de la informació a subministrar ha de fer referència a les
bases reguladores de la subvenció, convocatòria, programa i crèdit
pressupostari al qual s'imputen, objecte o finalitat de la subvenció,
identificació dels beneficiaris, import de les subvencions atorgades i

efectivament percebudes, resolucions de reintegrament i sancions
imposades. La Intervenció General de l'Estat publicarà els continguts
en la seva pàgina web.

A aquests efectes, l'Ordenança hauria de tenir present que l'apaftat
4t d'aquest article 20 LGS fa al'lusió als "responsables" del
submínistrament d'aquesta informació -en les condicions que
determini la Intervenció General de I'Estat-, corresponent aquesta
responsabilitat, en relació amb les entitats locals, <<a la Intervenció o

òrgan que designi la mateixa entitat local.>>

L'Ordenança, en I'apaftat 3r de l'afticle 23, cita quatre supòsits en els quals
la publicitat exigida en termes generals a l'apaftat 1r no serà necessària. Al
respecte, convé efectuar els següents comentaris i suggeriments:

Els tres primers supòsits, dels quatre contemplats com a excepcions a

la publicitat, ja no es troben contemplats en la versió actualment
vigent de I'afticle 18 de la LGS (des de la seva modifícació al
desembre de 20L4 per l'aft. 3O.2 de la Llei L5/2OL4, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa), per la qual cosa, a data d'avui, no poden ser
considerats com a excepcions al deure de publicar les informacions
exigides en relació amb les subvencions concedides.

En qualsevol cas, l'Ordenança tan sols exigeix en un d'aquests casos
(subvencions d'import inferior a 3.000 euros) la publicitat en el tauler
d'anuncis, quan entenem que seria fonamental estendre aquesta
exigència de publicitat al tauler d'anuncis a totes les subvencions
concedides, sense excepció, tal i com també succeeix amb la
publicitat en els canals de publicitat telemàtica -seu electrònica i al
Portal de Transparència, que responen a la concepció prioritària que
té l'accés electrònic a la informació pública- (i que és exigible a totes
les concessions, com s'ha dit més amunt).

Pel que fa al quart i darrer supòsit excepcional en el qual no és
necessària la publicitat, segons l'Ordenança, (lletra d) de I'aft. 23.3)
-<<publicació de dades del beneficiari (que) pugui ser contrària al
respecte i salvaguarda de I'honor, la intimitat personal i familiar de
les persones físiques (...)rr-, podem afirmar que és l'únic supòsit dels
anteriorment previstos com a excepció al deure de publicitat de les
subvencions concedides que la redacció actualment vigent de la LGS

manté, a mode d'impediment de la publicitat: concretament el seu
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afticle 20.8 b), en detallar la informació que la Intervenció General de
l'Estat farà pública al seu web de la continguda en la BDNS sobre
subvencions concedides, la LGS prescriu que uIn]o seran publicades
les subvencions concedides quan la publicació de les dades del
beneficiari a raó de l'objecte de la subvenció pugui ser contrària al
respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de
les persones físiques en virtut d'allò estableft a la Llei Orgànica
Llt982, de 5 de maig, de protecció civil del dret de l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i hagi estat previst en
la seva normativa reguladora.>>

Ara bé, aquesta limitació imperativa a la publicitat d'informació sobre
subvencions concedides, que s'estableix enfront I'eventual protecció
de la persona física beneficiària, podríem afirmar que és redundant,
atès que la protecció ja es troba prou garantida en el nostre
ordenament jurídic, tant a través del sistema de limitacions que
preveuen les lleis de transparència (arts. 2t a 25 Llei L9/2Ot4 i t4 i

15 Llei t9/2O13), com específicament per l'ordenament regulador de
la protecció de les dades de caràcter personal i els altres drets
fonamentals citats. Aquesta redundància en l'ordenament jurídic
podria justificar la manca de necessitat de mantenir en l'Ordenança la
previsió d'aquest supòsit.

En qualsevol cas, no hauria de referir-s'hi a mode d'excepció a la
publicitat amb el caràcter facultatiu que sembla que es prevegi a
l'Ordenança, sinó com a limitació imperativa a la publicitat en aquests
casos

A més, I'Ordenança hauria de tenir en compte que l'article 15.1 c) in
fine de la Llei L9/20L4 preveu específicament, pel que fa a la
publícació d'informació sobre subvencions concedides, que <<[e]n el
cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de
vulnerabilitat social, s'ha de preservar la identitat dels benefìciaris.>>
La integració sistemàtica d'aquest concret mandat imperatiu amb la
genèrica protecció legal dels beneficiaris (que hem examinat més
amunt) pot obeir a la intenció del legislador de configurar els fons
públics percebuts per raó de vulnerabilitat social com una concreta
limitació a la publicitat de caràcter automàtic (absoluta), és a dir,
sense que calgui procedir, en aquests casos, a efectuar el test de la
ponderació amb I'interès d'accés a la informació pública concurrent,
que exigeix, amb caràcter general, I'aplicació de qualssevol de les
límitacions a la transparència.

Pel que fa a l'apaftat 4t de I'article de I'Ordenança, segons els qual, la
concurrència en el processos de concessió de subvencions implica
I'autorització tàcita de consentiment per part dels pafticipats en relació amb
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el tractament de les seves dades personals, als efectes de la publicitat
exigida, convé tenir present que en aquests casos el tractament és permès
ex lege,la qual cosa representa un dels supòsits habilitants suficient per al
tractament de dades personals d'acord amb els afticles 6.2 i It.2 c) de la
LO t5/t999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter
personal. Aquesta habilitació legal faria innecessària, doncs, una previsió
com aquesta.

D'altra banda, l'aplicació del principi de transparència i control democràtic
en el funcionament i organització internes de la Corporació fa desitjable,
tenint en compte que la competència per resoldre les sol'licituds de
subvencions correspon a la Junta de Govern Local, la previsió en
l'Ordenança d'un deure d'informar al Ple, amb caràcter immediat a la seva
concessió, de l'atorgament de qualssevol de les subvencions concedides i,
especialment, de les concedides de forma directa.

Finalment convindria que l'Ordenança fes l'esforç de posar èmfasi en
recordar expressament altres informacions relatives a les subvencions i els
ajuts públics que els subjectes obligats per la Llei t9/2ot4, entre ells,
l'Ajuntament, han de fer pública en llurs Poftals de transparència i seus
electròniques, en aplicació del principi de transparència activa, d'acord amb
l'afticle 15 d'aquesta Llei:

Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els
subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l'exercici
pressupostari, amb la indicacíó de l'objecte o finalitat i la descripció
de les condicions per a ésser-ne beneficiari.

Els objectius, a efectes d'utilitat pública o social, que pretén assolir la
subvenció o l'ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir
en el mercat, si escau.

La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts
públics atorgats.

La justificació o retiment de comptes per paft dels beneficiaris de la
subvenció o ajut atorgats,

Article 25. Despeses subvencionables

Suggerim que en aquest article siguin inclosos els condicionats que, de
forma imperativa, prescriu la LGS al seu article 31 en relació amb les
despeses subvencionables, que són considerades les gu€, <<de forma
indubtable responguin a la naturalesa de I'activitat subvencionada, resultin
estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert per les
diferents bases reguladores>>,
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Article 32. Infraccions i sancions adrninistratives

Trobem a faltar en I'a¡ticle l'atribució de competències d'incoació,
d'instrucció i resolutòria en el procediment administratiu sancionador, tenint
en compte que l'article L03.2 de la Llei 26/2O10, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
estableix amb caràcter imperatiu que <<[]es competències d'instrucció i de
resolució del procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix
òrgan.r>, per la qual cosa l'Ordenança hauria de concretar l'atribució de les
competències en cadascuna de les fases del procediment sancionador.

Consideració final

En darrer terme, entenem pertinent de recomanar que la present
Ordenança dediqui un precepte a la regulació general i homogènia del règim
de modificació de les resolucions de concessió de subvencions, amb la
previsió de les circumstàncies que poden donar lloc a l'esmentada
modificació, d'acord amb el que disposa l'afticle 64 del RLGS, previsió
aquesta que no impedeix de contemplar-ne la seva concreció a través de les
bases regu ladores específiq ues.

Barcelona, 4 de maig de 2OL7

@

òliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics

Vistiplau

Rosa María Pérez Pablo
Cap d'Àrea de legislació i

assumptes jurídics
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tr,E CATALUNYAOFICINA

ÞI CATALUNYA

Il'ltre. Sr. Joan Martí Bonmatí
Alcalde de I'Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Plaça de I'Ajuntament, 1

L7430 Santa Coloma de Farners

Il'lustre Senyor,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública de I'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners,
aprovada inicialment en la sessió del Ple de I'Ajuntament celebrada el dia 20
de febrer de 2OL7, que se sotmet a informació pública pel període de trenta
dies per a la formulació d'al'legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7334, el 22 de març de 20L7, i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona de 20 de març de 2017.

Les al'legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text de la norma modificada que,
directament o indirecta, guarderr relació amb els àmbits sobre els quals
recauen les funcions generals que la Llei t4/20O8, del 5 de novembre,
atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'objectiu d'enfoftir la

integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic 9u€, tangencialment,
s'estimi oportú també efectuar.

Finalment, des de l'Oficina Antifrau de Catalunya uS demanem, a I'efecte de
poder efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui
possible ens feu partícips del contingut del document incorporat a

l'expedient que contingui l'informe i la valoració que les presents
al.legacions hagin merescut.

Barcelona , 4 de maig de 2OL7

llll ll ll llt lllilil ilililr ilr il
2 rr00049il9201 7il iló

Miguel An el Gimeno Jubero
Director

Ribes, 3
08013 Barcelona
bust¡aoac@antifrau.cat
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