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Us notifico que en la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 29 de juliol de 2019, es 
va adoptar l'acord següent: 

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 20 de març de 2019 
l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Amposta. 
Atès que l'aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al públic per un termini de 
30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província del dia 25 d'abril de 2019· 
i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7857 del dia 18 d'abril de 2019, havent-se 
presentat una al·legació per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya (registre d'entrada 10485 del 
dia 6 de juny de 2019). 
Sobre l'escrit d'al·legacions esmentat s'ha emès informe pel TAE adscrit al departament 
d'Intervenció on es conclou: 
"Primer. Les dos primeres apreciacions que consten a l'escrit presentat fan referència a l'edicte 
publicat. Al respecte s'informa que, si bé a l'edicte, tal i com posa de manifest l'Oficina Antifrau de 
Catalunya, no es va fer constar la data d'inici del termini per presentar al·legacions aquest sí que s'ha 
calculat a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al darrer diari oficial, en aquest cas el BOPT. 
En relació als llocs de consulta, tal i com assenyala l'Oficina Ant/frau, no es va fer constar a l'anunci els 
llocs de consulta essent aquesta una irregularitat no invalidant de l'acte administratiu, atès que· 
aquesta errada no priva l'acte administratiu dels requisits essencials per assolir la seva finalitat ni 
provoca indefensió als interessats, d'acord amb allò que s'indica a l'article 48.2 de la Llei 3912015. d'1 
d'octubre de procediment administratiu comú. 
Segon. El punt segon de l'escrit es refereix a l'àmbit d'aplicació i en el mateix es recomana que 
s'inclogui també en l'àmbit d'aplicació de l'ordenança a totes les entitats que integren o poden integrar. 
el sector públic municipal en el sentit més ampli possible. En aquest sentit s'informa que, d'acord amb 
l'inventari d'ens del sector públic local, les entitats classificades com MPP dependents o vinculades a 
l'Ajuntament d'Amposta són: 

• Hospital Comarcal d'Amposta, SAM. 
• Consorci del Museu TTEE. 

Consultades ambdues entitats, l'Hospital no realitza cap activitat subvencional, i el Consorci del Museu 
de les Terres de l'Ebre, regula la seva pròpia activitat subvencional. Per aquest motiu, no s'ha tingut en 
compte la inclusió de les mateixes en l'àmbit subjectiu de l'ordenança. D'altra banda, per a incloure-les 
en l'àmbit subjectiu es tindria que revisar tota l'ordenança als efectes de poder adaptar-la a les seves 
necessitats, actualment inexistents. 
Tercer. Respecte la recomanació d'ampliar la regulació del pla estratègic de subvencions ("Tanmateix,· 
des del nostre punt de vista, existeix encara un cert marge per ampliar aquesta regulació, per exemple 
desenvolupant el control financer per part de la intervenció al qual estan subjectes els plans, el 
sistema d'avaluació del grau de compliment o la publicitat dels resultats d'aquesta avaluació, d'acord 
amb les previsions dels articles 10 a 15 del Reial Decret 887/2006 de 21 de jutiol, mitjonçont el qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). D'acord amb_ 
l'article de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la referència al pla estratègic 
de subvencions no és un dels continguts mínims de la norma reguladora de les bases de concessió de 
les subvencions. D'altra banda, al mateix pla estratègic de subvencions, s'indicaran les mesures de 
control per avaluar tot allò indicat al Capítol Ill, Secció 1a del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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Quart. En relació amb el punt quart de l'escrit recull una sèrie d'al·legacions relacionades amb l'article 
12 de l'ordenança, en el qual: 
a) d'una banda, es recama incorporar una previsió que obligui als beneficiaris a comunicar també 
l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin l'activitat subvencionada. En 
aquest sentit s'informa que si bé l'article 20 de l'ordenança, dedicat a les sol·licituds, ja regula aquest 
aspecte incloent com a contingut de la sol·licitud la "declaració de les subvencions o altres ingressos 
obtinguts o sol·licitats per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament d'Amposta les 
que s'obtinguin en el futur", es considera adient incorporar-ho també a dit apartat. 
b) D'altra banda, apunten que "s'haurien d'adoptar mesures per impedir que la beneficiària sigui una 
mera entitat interposada amb l'única finalitat de complir els requisits formals, que posteriorment 
transfereixi el diner públic i la responsabilitat material del compliment de les exigències del interès 
general a una tercera persona". En quant a la subcontractació de l'activitat subvencionada, la LGS ho 
regula a l'article 29. D'acord amb allò que s'indica a l'apartat segon de l'esmenten article, "L'activitat 
subvencionada que el beneficiari subcontracte amb' tercers no excedirà del percentatge que es fixi a 
fes bases reguladores de la subvenció". D'acord amb aquest article, la subcontractació serà un aspecte 
que regularem a cadascuna de les bases reguladores que siguin objecte d'aprovació, i en tot cas, serà 
un aspecte que es regularà pel citat article. 
c) Finalment, es suggereix la incorporació al text d'alguna de les previsions que s'estableixen a l'article 
3.4 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, "Finalment també suggerim 
incorporar alguna previsió relativa a les obligacions de transparència que l'article 3.4 de la L TAIPBG 
atribueix a les entitats beneficiaries de subvencions en determinats supòsits." 
L'Ordenança no fa referència expressa a aquest article, atès que les obligacions de transparència 
inclouen tots els supòsits que marca la llei. 
Cinquè. 
a) L'OAC indica: "En conseqüència, des de l'Oficina suggerim replantejar les previsions de l'article 21.1 
del projecte normatiu que concentra en un únic òrgan les fases d'instrucció i proposta de concessió, en 
advertir que: "la instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través d'un 
únic òrgan que actuarà com òrgan instructor i òrgan col·legiat. 
Des del nostre punt de vista, tenint en compte les conseqüències que, d'acord amb els articles 47. 1 e) i 
48 de la LPAC, es podrien arribar a derivar de dèficits en el procediment, la justificació d'especialitats 
derivades de la capacitat d'autoorganització de les administracions públiques ha d'estar especialment 
motivada i respectar en tot cas l'organització triangular prevista per la LGS." 
En aquest sentit, el redactat de l'ordenança respon a la realitat dels mitjans humans amb els que 
compta l'Ajuntament i a la capacitat d'autoorganització. L'Ajuntament d'Amposta no compta amb 
òrgans col·legiats creats per realitzar aquestes funcions, no obstant serà l'òrgan tramitador 
l'encarregat de que les obligacions que la llei confereix a ambdues òrgans sigui realitzada. En aquest 
sentit, tampoc s'indica cap limitació al respecte als articles 47.1.e) i a l'article 48 de la Llei 39/2015. 
b) Tanmateix, es proposa "la incorporació de previsions dedicades a l'òrgan col·legiat, la qual cosa 
contribuiria a garantir una major seguretat jurídica, donant compliment al mandat de l'article 129.4 
de la LPAC'. l continua indicant, "És pertinent recordar que ja el citat l'article 221 de la LGS obre la 
porta a fixar unes directrius bàsiques en relació amb la composició de l'òrgan col·legiat en les bases 
generals, que posteriorment es concretin en les bases reguladores específiques, per la qual cosa es 
poden establir uns criteris mínims en les bases generals i remetre el detall més concret a les bases 
específiques." Pel que respecta a aquest punt, a l'ordenança indica que aquesta concreció, serà un dels 
continguts mínims que s'hauran d'indicar a les bases reguladores. D'altra banda, l'article 22. 1 de la 
LGS també indica que: "La composició de l'òrgan col·legiat serà la que s'indiqui a les corresponents 
bases reguladores". 
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c) Sobre la motivació que s'ha d'incloure a la resolució de la concessió, "s'haurà de motivar de 
conformitat amb les bases, així com el Jet de que si bé no està vinculada per la proposta de l'òrgan 
col·legiat, d'acord amb les previsions de l'article 80 de la LPAC, l'òrgan concedent només podrà 
apartar-se'n mitjançant una motivació especial, de manera que s'asseguri que no es desvirtuen ni 
trenquen els principis i les previsions de la LGS. ". En aquest sentit, es considera adient incorporar 
aquest punt dins del redactat de l'ordenança. 
d) Respecte la modificació de la resolució de concessió, es considera adient incorporar el suggeriment 
de l'Oficina Antifrau de Catalunya al respecte. 
Sisè. Sobre les subvencions atorgades mitjançant concessió directa, es formula el suggeriment 
"d'acotar més la definició els conceptes que donen lloc a l'adjudicació directa per tal de garantir una 
major seguretat jurídica. En aquest sentit, atès que es tracta d'un supòsit totalment excepcional,· 
l'expressió "raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o altres" podria semblar 
excessivament genèrica, tot i que sigui l'expressió utilitzada a nivell legal." En aquest sentit, l'article 
22.2.c) indica que excepcionalment es podran: aprovar de forma directa subvencions en les quals 
s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament Justificades. 
Aquests punts són els que s'indiquen a l'ordenança i ,en tot cas són els que indica la LGS com motius. 
de concessió directa de caràcter excepcional. Per aquest motiu, no considerem necessari acotar més la 
definició d'aquestos conceptes i si incloure la necessitat de motivar la concessió d'aquesta subjecció, i 
l'adequació de la mateixa a algun d'aquestos conceptes. 
Setè. Es realitza el suggeriment d'incloure a l'apartat 4 de l'article 40, les previsions de l'article 37 de la 
LGS, les quals estableixen que als efectes del reintegrament els interessos de demora s'hauran de 
computar des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència· 
del reintegrament, o la data en què el deutor hagi ingressat el reintegrament si aquesta és anterior." 
En quant aquest punt, es considera adient incorporar a l'article 40.4 de l'ordenança el suggeriment. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i articles 60 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per. 
majoria, amb el vot favorable dels 16 membres del grup d'EA-ERC-AM i l'abstenció dels 2 
membres del grup de Som Amposta, dels 2 membres del grup del PSC - CP i del membre del 
grup de JxA, adopta els següents acords: 
PRIMER. En relació amb les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya, en base 
a les conclusions que figuren a la part expositiva del present acord: 
1. Considerar que es dona compliment a les consideracions prèvies que figuren com apartat 1 de 
l'escrit d'al·legacions. 
2. Desestimar la recomanació d'inclusió en l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança a totes les entitats 
que integren o poden integrar el sector públic municipal en el sentit més ampli possible (apartat 
2 de l'escrit d'al·legacions). 
3. Desestimar la recomanació sobre l'ampliació de la regulació del pla estratègic de subvencions. 
(apartat 3 de l'escrit d'al·legacions). 
4. Acceptar l'al·legació per la qual es recomana incorporar una previsió que obligui als 
beneficiaris a comunicar també l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que 
financin l'activitat subvencionada (apartat 4 de l'escrit d'al·legacions), modificant a tal efecte el 
redactat de l'article 12 de l'ordenança que restarà amb la redacció següent: 
: "12. Obligacions dels beneficiaris: 

2. Comunicar a l'entitat concedent la modificació de qualsevol circumstància, tant de caràcter objectiu 
com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per la concessió de la subvenció, així com 
altres subvencions, ajuts ingressos o recursos que financin l'activitat." 
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5. Desestimar l'al·legació referida a l'adopció de mesures per impedir que la beneficiària sigui una 
mera entitat interposada (apartat 4 de l'escrit d'al·legacions). 
6. Desestimar l'al·legació referida a la incorporació al text d'alguna de les previsions que 
s'estableixen a l'article 3.4 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(apartat 4 de l'escrit d'al·legacions). 
7. Desestimar el suggeriment de replantejar les previsions de l'article 21.1 del projecte normatiu 
que concentra en un únic òrgan les fases d'instrucció i proposta de concessió (apartat 5 de l'escrit 
d'al·legacions). 
8. Desestimar la proposta sobre la incorporació de previsions dedicades a l'òrgan col·legiat 
(apartat 5 de l'escrit d'al·legacions). 
9. Acceptar l'al·legació sobre la motivació que s'ha d'incloure a la resolució de la concessió 
(apartat 5 de l'escrit d'al·legacions), modificant a tal efecte el redactat de l'article 28.1 de 
l'ordenança al qual s'incorporarà un apartat g) amb la redacció següent: "g. S'haurà de motivar la 
conformitat amb les bases i convocatòria aprovades." 
1 O. Acceptar el suggeriment respecte la modificació de la resolució de concessió de subvencions, 
modificant a tal efecte el redactat de l'article 24.1 amb la incorporació del següent text: " ... , 
d'acord amb allò que indiquin les bases específiques." 
11. Desestimar el suggeriment d'acotar més la definició els conceptes que donen lloc a 
l'adjudicació directa (apartat 6 de l'escrit d'al·legacions). 
12. Acceptar el suggeriment d'incloure a l'apartat 4 de l'article 40, les previsions de l'article 37 de 
la LGS (apartat 7 de l'escrit d'al·legacions), modificant a tal efecte el redactat de l'article 40.4 que 
restarà amb la redacció següent: "La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar 
l'obligat a la devolució, les obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament d'entre les 
previstes a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació 
dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s'acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor hagi ingressat el reintegrament si 
aquesta és anterior." 
SEGON. Aprovar definitivament l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
de l'Ajuntament d'Amposta amb la incorporació de les modificacions sobre la inicialment 
aprovada que resulten de l'acord anterior .. 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el Butlletí oficial de la 
Província i anunci en el Diari Oficial de la Generali Catalunya fent referència a la publicació 
en el Butlletí oficial de la Província, als efectes d a seva entrada en vigor. 
htt s://videoactes.am osta.cat/session/sessio Detail/ff8080816a7d8ac3016c42c171 0f03d27 
startAt=3212.0&endsAt=3291.0 

La qual cosa li notifico per al seu coneix 

Oficina antifrau 
Carrer de Ribes, 1 
08013 Barcelona 


