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JOAN CARLES NONELL l SENDRÓS, Llicenciat en Dret, Secretari de 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, província de Barcelona. 

CERTIFICO: 

Que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2019 
adoptà, entre d'altres els següents acords: 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2019, aprovà 
inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar per l'exercici 2019. 

Sotmès a informació pública, durant vint dies hàbils, mitjançant publicació al BOPB de 
18.03.19, al DOGC de 19.3.19, a la web municipal i al taulell d'anuncis, fins el dia 16 
d'abril de 2019. 

En data 16.04.19 (RE 6255/2019), l'Oficina Antifrau de Catalunya, formula escrit 
d'observacions i suggeriments al text, a l'empara dels arts. 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 
5 de novembre, de la OAC, així com de l'art. 13.2.d) de les seves normes d'actuació i 
de règim intern, que han estat informades per secretaria en la forma següent: 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2019, aprovà 
inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar per l'exercici 2019. 
Sotmès a informació pública, durant vint dies hàbils, mitjançant publicació al BOPB de 
18.03.19, al DOGC de 19.3.19, a la web municipal i al taulell d'anuncis, fins el dia 16 
d'abril de 2019. 

En data 16.04.19 (RE 6255/2019), l'Oficina Antifrau de Catalunya, formula escrit 
d'observacions i suggeriments al text, a l'empara dels arts. 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 
5 de novembre, de la OAC, així com de l'art. 13.2.d) de les seves normes d'actuació i 
de règim intern, incidint en els aspectes següents: 

• Quan a l'àmbit d'aplicació: fer menció explfcita dels subjectes obligats per la 
norma, fent referència explicita no només a l'Ajuntament, sinó també a les 
entitats que integren o poden integrar el sector públic municipal. 

• Tot i que, en aquests moments, no existeixen altres entitats que integrin el 
sector públic municipal, susceptibles d'atorgar subvencions i que les bases es 
renoven anualment, en el tercer paràgraf de la base 2, es pot afegir que 
aquestes Bases son d'aplicació "a les subvencions que atorgui l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar, així com les entitats que formin part del sector públic 
municipal. 

• Es proposa, com a principi de bona regulació, un major grau de precisió pel que 
fa a l'òrgan proposant que conté la base 15, establin les directrius bàsiques 
de la seva composició, que hauria de ser exclusivament tècnica. Es posa 
també de manifest que no es fa cap menció de l'òrgan instructor. 

• Les bases preveuen que la instrucció es confia a les unitats administratives 
municipals pertinents. 
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• En la base 15, es pot determinar que l'òrgan col·legiat encarregat de formular 
les propostes estarà integrat per tres membres í serà exclusivament de 
caràcter tècnic, si bé, atès que la seva composició hauria de ser adequada als 
àmbits en els que s'atorguen les diferents subvencions, es proposa establir que 
la seva composició concreta es determiní, en cada cas, en les bases 
particulars de cada subvenció de conformitat al seu barem específic. 

• Pel que fa a l'opció d'introduir mecanismes de gestió de conflictes d'interès, 
s'ha de dir que l'Ajuntament ja disposa d'un Codi de Conducta aprovat en el 
que, entre d'altres, es contempla el compromís de fer ús de criteris objectius en 
la presa de decisions, especialment en l'execució pressupostària i la concessió 
d'ajuts i subvencions. 

• Revisar les previsions de la base 22, relativa al procediment abreujat, en no 
tenir empara en la Llei General de Subvencions ni en el Reglament que la 
desenvolupa, em articular, de fet, un nou procediment més assimilable a la 
concessió directa que a la concurrència competitiva. 

• Certament, és aquest un procediment ad hoc, no previst en la llei ni el 
reglament, pensat per atendre necessitats peremptòries i actes puntuals, amb 
el límit quantitatiu de 1.000 €, no obstant, es pot suprimir, entenent, com 
s'indica, que els supòsits que contempla poden ser tractats en l'àmbit de les 
concessions directes de la base 9.2.b). 

• En l'apartat b) de la base 9.2, relatiu a la concessió directa de subvencions en 
casos en què concorrin raons d'interès públic, social o econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública, 
s'aconsella que s'incorpori la necessitat d'un informe raonat i justificatiu en 
relació amb l'existència de la causa que impedeixi o dificulti fer una 
convocatòria. 

• En l'apartat 9.2 es pot afegir un apartat e) del següent tenor: 
• De forma prèvia a la proposta, caldrà un informe raonat i justificatiu en 

relació a la causa que impedeixi o dificulti fer una convocatòria, així com 
informe d'Intervenció que indiquí sí el sol·licitant es troba al corrent de 
l'oblígaciò de justificar subvencions atorgades en exercici anteriors. 

• Per altra banda, la recomanació d'intentar acotar més en les bases, les 
expressions legals genèriques que s'utilitzen en l'art. 22.2.c) de la Llei, no es 
considera necessari per bé que sí es pot subratllar en l'apartat 9.2.b), el seu 
caràcter excepcional. 

• A l'art. 1 O, relatí u a les obligacions dels beneficiaris, es recomana incorporar 
una previsió que els obligui a comunicar la modificació de qualsevol 
circumstància que pugui afectar a algun dels requisits fixats a la 
concessió de la subvenció. 

• Es proposa afegir a l'apartat d) el següent: així com comunicar la modificació 
de qualsevol circumstància que pugui afectar a algun dels requisits fixats 
a la concessió de la subvenció. 

• Per tal d'impedir que per via de la subcontractació de les activitats 
subvencionades, adquireixi de facto, la condició de beneficiari qui no reuneixi 
les condicions per fer-ho, es recomana establir si les bases permeten la 
subcontractació de l'activitat subvencionada i, de ser així, fixar un 
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percentatge, que, altrament, no podrà ser superior al percentatge legal del 
50%. 

• Donar contingut a la Base 22, en la forma següent: 
• Ell/a beneficiari/a de subvencions per activitats podrà subcontractar 

l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la 
subvenció, de conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la LGS i l'article 
68 del RLGS. 

• Planteja incorporar les previsions de l'art. 8.1 de la LGS, que obliga a elaborar 
amb caràcter previ un pla estratègic de subvencions. 

• No existint actualment, a punt de finalitzar el mandat Corporatiu, un pla 
estratègic de subvencions, l'elaboració del mateix hauria de ser un objectiu del 
govern resultant dels comicis municipals, de forma que les previsions del 
mateix poguessin ser incorporades a les bases de subvencions de l'exercici 
2020. 

• Finalment, apunta a la subsanac/6 d'errors materials de detall en la 
redacció a corregir, de forma que: 

• A les Bases 23.8 i 23.9, on diu Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, ha de dir: Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals. 

• A la Base 26.1, on diu: Abans del 4 de novembre de 2018, ha de dir: Abans 
del 4 de novembre de 2019. 

• A la Base 28.3, paràgraf tercer, on diu: en concepte de solidaritat 
internacional, ha de dir: en concepte de cooperació i solidaritat. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de maig de 2019. 

Vista la proposta de l'alcaldia, el Ple, per assentiment dels disset membres 
assistents, acorda: 

Primer. Prendre raó i estimar parcialment les al·legacions presentades per l'Oficina 
Antifrau de Catalunya al text de les Bases reguladores de les subvencions atorgables 
per l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'exercici 2019, en el sentit que s'esmenta a la 
part expositiva. 

Segon. Aprovar definitivament les Bases reguladores de les subvencions atorgables 
per l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'exercici 2019, amb les esmenes que se'n 
deriven. 

Tercer. Publicar fntegrament les Bases reguladores de les subvencions atorgables per 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'exercici 2019, al BOPB, establint la seva eficàcia 
als quinze dies de la seva publicació. 

Quart. Notificar el present acord juntament amb el text íntegre de les Bases 
definitivament aprovades a l'Oficina Antifrau de Catalunya. 
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l, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l'expedient que l'ha 
motivat, signo aquest certificat amb l'advertència a què es refereix l'article 206 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
d'ordre i amb el vist i plau de l'Alcaldessa. 

Vist i plau 

M. Carmen Pansa Monge 
Alcaldessa 


