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Informe resum  
Seguiment al·legacions 17/2019 
Reglament general de subvencions d’Avinyó 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions al Reglament 

general de subvencions de de l’Ajuntament d’Avinyó, en data 7 de juny de 

2019 i dins el tràmit d’informació pública.  

 

El 31 de juliol de 2019, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 10 recomanacions a 

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 11% d’acollida total i 

un 11% d’acollida parcial. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

 

— Obligacions dels beneficiaris: 

 Deure de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies 

que pugui afectar als requisits de concessió.  

 Regulació i limitació de la possibilitat de subcontractar per part 

del beneficiari.  

 Incorporació de les obligacions en matèria de transparència 

descrites a l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de transparència accés 

a la informació pública i bon govern (en endavant LTAIPBG). 

— Concessió mitjançant concurrència competitiva:  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Regulació de la tramitació del procediment per evitar la 

concentració de funcions en un mateix òrgan.  

 Determinació de les directrius bàsiques per a la composició de 

l’òrgan col·legiat, que es recomana que tingui una composició 

totalment tècnica. 

 Incorporació a la resolució de concessió de la llista de sol·licituds 

desestimades i el motiu de desestimació. 

 Regulació detallada de les causes de modificació de la resolució 

de concessió. 

— Concessió directa: 

 Acotar millor la definició dels supòsits admesos per a l’adjudicació 

directa.  

 Incorporació d’un informe tècnic raonat a l’expedient en relació 

amb l’existència de causa justificativa de l’impossibilitat o 

dificultat en fer una convocatòria pública.  

— Pla estratègic de subvencions: obligació d’aprovar un pla estratègic de 

subvencions per tal de poder exercir la potestat subvencional 

 

2. INDICADORS 

 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Modificació de circumstàncies   Article 8 

Subcontractació  Article 8 

Obligacions de transparència  Article 8 

Tramitació del procediment   Article 13 

Composició de l’òrgan col·legiat  Article 13 

Resolució de concessió  Article 13 

Modificació de la resolució de concessió  Article 21 

Supòsits admesos  Article 10 

Informe tècnic raonat  Article 10 

Pla estratègic de subvencions   Inexistents 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Modificació de circumstàncies   No 

Subcontractació  No  

Obligacions de transparència  No 

Tramitació del procediment   Sí 

Composició de l’òrgan col·legiat  Parcialment 

Resolució de concessió  No 

Modificació de la resolució de concessió  No 

Supòsits admesos  No 

Informe tècnic raonat  No 

Pla estratègic de subvencions   No 

 

 

 

 
 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 545 555 

bustiaoac@antifrau.cat 

www.antifrau.cat  

mailto:bustiaoac@antifrau.cat

