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Informe

Que s'emet en relació a les al·legacions presentades en el tràmit d'informació 

pública de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat

I. Antecedents

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de març de 2013, va 

aprovar inicialment l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

L'acord inicial, juntament amb la disposició general, es va sotmetre a informació pública 

per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al 

Butlletí oficial de la província (BOP de 25/03/2013), al Diari oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC núm. 6337, de 18/03/2013), a un dels mitjans de comunicació escrita 

de major circulació a la província (El Periódico del dia 18/03/2013) i en el tauler 

d'anuncis de la Corporació.

Durant aquest termini d'informació pública, han presentat al·legacions l'Oficina Antifrau 

de Catalunya i el Grup municipal de Convergència i Unió.

Mitjançant aquest informe es dóna resposta a les al·legacions presentades.

II. Al·legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya

II.1 Consideració preliminar

Assenyala l'Oficina antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) que l'activitat subvencional 

és "... una àrea clàssica de risc per a la integritat, de la mateixa manera com ho són la 

contractació o l'urbanisme, per posar algun exemple" tot entenent per integritat de les 

institucions el grau de coherència de les seves actuacions amb la legalitat vigent, però 
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també amb el conjunt de principis que inspiren i informen l'ordenament jurídic. Destaca 

l'OAC que el mateix Ajuntament del Prat de Llobregat reconeix que ha portat a terme una 

important activitat subvencionadora i que, tenint en compte que correspon a l'OAC 

"preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei 

del sector públic a Catalunya", les al·legacions que es formulen pretenen "incorporar en 

la mateixa fase d'elaboració  normativa –sobre una matèria sensible- la perspectiva de la 

integritat, parant especial atenció, doncs, en aspectes tals com la transparència, l'accés a 

la informació, el retiment de comptes o el control i avaluació".

D'entrada, sense perjudici del que es dirà de les al·legacions concretes formulades per 

l'OAC en relació a l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat, cal efectuar, també, algunes consideracions 

preliminars.

En primer lloc, val a dir que en el procés d'actualització de l'Ordenança reguladora de les 

subvencions, la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la 

norma, va tenir present la voluntat municipal manifestada en el Programa d'Actuació 

Municipal 2011-2015 en el sentit que: "Proximitat, rigor, austeritat i transparència 

seguiran sent els criteris bàsics en el nostre exercici quotidià de les responsabilitats de 

govern" (pàgina 10 PAM 2011-2015).

Partim del fet que l'Ajuntament exerceix les seves competències en el marc de la llei i 

sota la seva responsabilitat. Per això, cal afirmar que l'exercici de la capacitat reguladora 

municipal per ordenar i gestionar, parteix de la submissió a la legalitat i a la jerarquia 

normativa, però conjuminada amb la garantia constitucional a l'autonomia dels ens 

locals. 

A aquests efectes, cal recordar que el principi d'autonomia local significa l'atribució d'un 

poder normatiu a les entitats locals, per tant, l'atribució de la potestat de crear un propi 

ordenament jurídic, encara que limitat, en la mesura que ha de respectar la normativa 

estatal i autonòmica de superior jerarquia. El municipi no és un simple òrgan de l'aparell 

administratiu de l'Estat sinó que la seva legitimitat democràtica està reconeguda en la 

Constitució i en la Carta Europea d'autonomia local. Es pot dir doncs, que les ordenances 

locals tenen caràcter democràtic ja que l'exercici de la potestat reglamentària que tenen 

atribuïda és instrumentada per òrgans amb legitimitat democràtica derivada de la seva 

representativitat. En aquest sentit, el Tribunal Suprem, amb base en l'article 4.2 de la 

Carta Europea d'autonomia local, ha indicat que no es necessària cap previsió expressa 

en la llei estatal o autonòmica de les concretes matèries o aspectes que podran regular 

les ordenances municipals, perquè regeix la idea de la vinculació negativa segons la qual 
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l'Ajuntament pot, sense prèvia habilitació legal, actuar dictant ordenances en matèries de 

la seva competència, si en fer-ho no vulnera la legislació sectorial existent.

En conseqüència, tota l'activitat municipal s'exerceix sota la pròpia responsabilitat, sense 

que això signifiqui que els principis i valors que han de presidir-la tinguin un plus en 

l'àmbit subvencional, ja que, de fet, tota l'activitat municipal s'ha de realitzar preservant 

la transparència i la integritat de l'administració i del personal al seu servei.

En segon lloc, en allò que respecta específicament a l'activitat subvencionadora portada a 

terme per aquest Ajuntament, cal dir que aquesta activitat se situa en l'àmbit propi de 

les competències locals i, en general, en l'exercici de competències en matèries que 

afecten a llurs interessos, sigui per complementar els serveis que presta, sigui per 

fomentar l'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica local, sigui per fomentar 

l'associacionisme local en general. Per tant, es limita exclusivament a aquests àmbits i és 

en aquest context que s'ha d'interpretar l'expressió "important activitat subvencionadora" 

a què fa referència l'Exposició de motius de l'Ordenança que ara ens ocupa.

Aquesta activitat ha estat desenvolupada, fins a la data d'avui, en el marc jurídic de les 

Bases generals per a l'atorgament de subvencions aprovades pel Ple municipal en sessió 

celebrada el 8 de novembre de 2000 (BOP núm. 35, del 9 de febrer de 2001, DOGC núm. 

3344, de 9 de març de 2001), interpretades, un cop aprovada la Llei general de 

subvencions de 17 de novembre de 2003 i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 

d'acord amb aquests textos normatius. Aquestes Bases generals havien substituït la 

Normativa general per a l'atorgament de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 

13 d'abril de 1989 (BOP núm. 238, de 5 d'octubre de 1989).

Com ha quedat reflectit en l'Exposició de motius del projecte d'Ordenança, aquesta 

norma neix amb la intenció d'adaptar la norma municipal a la regulació vigent - Llei 

38/2003, de 17 de novembre, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol-. Un dels 

aspectes que s'ha considerat oportú reflectir en la norma municipal són els principis 

generals que inspiren actualment la gestió de les subvencions que atorga l'Ajuntament i 

que es troben recollits en la Llei, és a dir, els principis de transparència, concurrència, 

objectivitat, igualtat i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics (article 

11 del projecte d'Ordenança), als quals fa referència l'OAC en el seu escrit d'al·legacions.

És convenient precisar que l'objectiu de l'Ordenança ha estat recollir els aspectes 

essencials de la normativa estatal reguladora de les subvencions amb les concrecions 

necessàries adaptades a l'organització pròpia municipal, amb el propòsit de clarificar el 

marc jurídic d'aplicació i d'evitar reiteracions innecessàries.  Per aquest motiu, quan s'ha 
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considerat que no s'afavoria l'objectiu d'aconseguir simplificació i claredat en la norma, 

no s'han reproduït els preceptes legals –de la Llei de subvencions o del seu reglament 

d'aplicació- en el benentés que aquests preceptes són igualment aplicables. Hi ha altres 

qüestions que regula l'Ordenança que responen a las característiques pròpies d'aquesta 

Administració i del municipi que, per tant, no són reproducció de preceptes legals o 

reglamentaris vigents i que l'OAC hauria analitzat i suggerit alguna modificació. Això no 

obstant, sempre que aquesta regulació no entri en contradicció amb normes de superior 

jerarquia, s'ha d'entendre perfectament justificada i legitimada en el principi d'autonomia 

local. El contrari ens situaria en la posició d'haver d'instar de les Administracions o 

institucions corresponents, la formulació d'ordenances de subvenció tipus comuns, com 

un model tancat i uniforme per a tots els Ajuntaments que, en conseqüència, 

l'Ajuntament es limitaria a assumir.

Finalment, també cal posar de manifest que l'Ordenança té com a referència essencial la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), la qual a la seva 

disposició final primera determina els preceptes que constitueixen legislació bàsica de 

l'Estat, així com el caràcter bàsic que podran tenir, com a complement necessari, altres 

preceptes continguts en les normes de desenvolupament de la mateixa LGS. Per això, la 

disposició final primera del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 

Reglament de desenvolupament de la LGS, també conté normativa amb caràcter de 

bàsica. Aquesta normativa estatal es complementa amb el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. En aquest sentit, el Decret 179/1995, de 13 de juny, que 

aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ja regulava amb 

anterioritat a la LGS, de forma molt concreta, el concepte, procediment i principis de 

l'activitat de foment. Al respecte, la doctrina coincideix en posar de manifest que part 

d'aquesta normativa reguladora catalana, precursora en la regulació de l'activitat de 

foment, ara ha esta substituïda per la normativa bàsica de l'Estat. 

Tenint en compte això exposat però, com s'ha dit, sense perdre de vista la voluntat 

municipal d'introduir tots aquells aspectes que puguin millorar la transparència i 

l'eficiència en la utilització dels recursos públics, s'analitzaran a continuació cadascuna de

les propostes i suggeriments presentats per l'OAC amb la intenció de recollir en el text de 

la norma totes aquelles que contribueixin a aquesta finalitat. Pel contrari, aquelles altres 

indicacions que es refereixin a una diferent sistemàtica de la norma o a aspectes que no 

responguin pròpiament a qüestions de legalitat, seran analitzades amb la finalitat de 

determinar si s'adeqüen als objectius pretesos per l'Ajuntament i recollits per la comissió 

redactora de la norma municipal, norma que va ser informada favorablement pels 

Serveis Jurídics municipals i aprovada inicialment per l'acord del Ple municipal.
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II. 2 Valoració de les al·legacions presentades per l'OAC

S'analitzen a continuació les al·legacions presentades per l'OAC en el tràmit d'informació 

pública, en l'ordre en què han estat formulades per la mateixa entitat.

 Sobre les consideracions relatives a la terminologia emprada

Al·legacions presentades

En primer lloc, comença per assenyalar l'OAC que, atès que l'esquema seguit per 

l'Ordenança municipal és l'establert per l'apartat segon de l'article 17.2 de la Llei general 

de subvencions (LGS), és a dir, ordenança general-ordenances específiques-acord de 

convocatòria, seria convenient modificar el títol de la norma en els termes següents: 

"Ordenança per la que s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat", essent una primera conseqüència d'aquest canvi que 

el contingut de l'Ordenança hauria de dividir-se en bases i no articles. Es proposa a més 

a més, unificar la terminologia emprada ja que en ocasions s'utilitza la denominació de 

"bases reguladores específiques", "norma reguladora de la subvenció" o "bases 

reguladores" per referir-se sempre a les ordenances específiques. Amb la intenció 

d'introduir claredat en la norma s'aconsella la introducció d'un precepte que defineixi 

determinades expressions utilitzades en la norma.

Valoració

El projecte d'Ordenança que ara ens ocupa ha estat aprovat inicialment pel Ple municipal 

amb el títol d' "Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat". L'OAC proposa la substitució d'aquest títol pel d' 

"Ordenança per la que s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions de 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat".

Es pot entendre que aquest canvi no introdueix cap aspecte rellevant que contribueixi a 

clarificar quin és l'objecte, abast i finalitat de la norma que s'aprova, que apareixen 

clarament identificats tant amb un títol com en l'altre. A més a més, no s'aprecia en quin 

sentit, el nou títol suggerit, pot contribuir a reforçar els principis de transparència i 

objectivitat perseguits per la norma, raó per la qual es proposa el manteniment de la 

denominació inicialment adoptada per l'Ajuntament. Aquesta opció comportarà a més, 

que sigui possible continuar mantenint el terme "article" en lloc del de "bases" que també 

proposa substituir l'OAC i que obligaria a reformular tota l'Ordenança.
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Pel que fa a la unificació dels aspectes terminològics, convé destacar que el projecte 

d'Ordenança no fa sinó pronunciar-se en similars termes a com ho fa tant la LGS com el 

seu reglament, que també utilitzen termes diferents per referir-se als mateixos 

conceptes. Així, trobem en l'article 17.3 de la Llei la referència a "norma reguladora de 

las bases de concesión de las subvenciones", en l'article 19.1 de la Llei, "normativa 

reguladora de la subvención" quan es refereix al finançament de les activitats 

subvencionades, o "bases reguladores" en general, quan en l'article 22 es fa esment als 

procediments de concessió, només per posar uns exemples. 

Tot i així, es proposa acceptar el suggeriment de l'OAC i, tot unificant la terminologia de 

l'Ordenança, utilitzar l'expressió "bases específiques" quan l'Ordenança es refereixi a les 

bases aplicables a cada modalitat de subvenció que s'aprovi. Aquesta modificació 

determinarà que s'entengui innecessària la introducció entre les disposicions generals, 

d'un precepte que defineixi el sentit que l'Ordenança dóna a determinades expressions.

Proposta d'acord

Estimar parcialment les al·legacions formulades per l'OAC. Això suposarà modificar els 

articles 9, 10, 16, 17, 18 i 21, en el sentit següent:

"Article 9. Persones beneficiàries

1. Tenen la condició de beneficiari de la subvenció, la persona física o jurídica que 

ha de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament o que es troba en 

situació que legitimi la seva concessió.

2. Amb caràcter general i sense perjudici de les estipulacions concretes que es 

fixin per a cada convocatòria d'acord amb les bases específiques, poden ser 

beneficiaris de les subvencions atorgades per l'Ajuntament del Prat de Llobregat, 

les persones físiques o jurídiques que es trobin en la situació que fonamenta la 

concessió de la subvenció.

3. Quan les bases específiques de la convocatòria així ho prevegin podran tenir 

la consideració de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, 

públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat 

econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin 

portar a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la 

concessió de la subvenció.
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Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, sense personalitat, hauran de constar expressament, tant en la 

sol·licitud com en la resolució de la concessió, els compromisos d'execució 

assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a 

aplicar per a cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. 

En tot cas, hauran de designar un representant únic de l'agrupació, amb poders 

per a complir les obligacions i compromisos adquirits.

4. No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les que 

concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la 

Llei general de subvencions.

"Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions assenyalades a l'article 14 de la Llei general de 

subvencions, les persones beneficiàries hauran de complir les següents:

- Hauran d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

- Les associacions i les fundacions hauran d'estar inscrites en el corresponent 

registre oficial.

- Les persones beneficiàries de les subvencions estaran obligades a difondre que 

l'activitat realitzada ha estat subvencionada per l'Ajuntament del Prat de 

Llobregat.

- Acceptar la subvenció i les condicions amb les quals ha estat concedida. Les 

bases específiques podran preveure la possibilitat que l'acceptació 

s'entengui efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d'un mes des de la 

notificació de la subvenció sense que el/la beneficiari/a hagi manifestat 

expressament les seves objeccions.

- Assolir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 

comportament que va motivar la concessió de subvenció".

"Article 16. Sol·licitud

1. Per a la concessió de subvencions, amb independència del procediment de 

concessió, caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari.
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2. La sol·licitud d'atorgament per part de les persones o les entitats interessades 

podrà presentar-se presencialment o bé per mitjans electrònics, en els termes que 

determinin les respectives bases específiques. Les bases específiques podran 

establir l'obligatorietat de les comunicacions només amb mitjans electrònics, quan 

els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, 

per la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 

acreditats, tinguin garantits l'accés als mitjans tecnològics necessaris i la seva 

disponibilitat.

3. A la sol·licitud, sens perjudici del que estableixin les bases específiques, hi 

haurà de constar:

- Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, així com 

l'adreça del lloc que s'assenyali als efectes de rebre notificacions.

- Identificació de qui ha de ser el beneficiari, amb expressió del seu DNI o NIF.

- Memòria de l'obra o activitat a subvencionar.

- Pressupost total de les despeses previstes.

- Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

- Declaració responsable que s'acompleixen tots els requisits exigits per poder 

gaudir de la subvenció.

- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament del Prat de Llobregat les que 

s'obtinguin en el futur.

- Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de 

la Seguretat Social.

- La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del/de la sol·licitant respecte a 

l'autorització o negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari/a, 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al 

corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 

certificats telemàtics.

- Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits demanats.
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4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, l'òrgan competent requerirà 

l'interessat perquè la subsani en el termini màxim i improrrogable de deu dies tot 

indicant que, en cas de no fer-ho, es tindrà per desistida la sol·licitud".

"Article 17. Instrucció

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l'òrgan 

que es designi a la convocatòria o a les bases específiques.

2. En aquesta fase es portarà a terme l'avaluació de sol·licituds, efectuada 

conforme als criteris establerts en les bases específiques o, en el seu cas, en la 

convocatòria. La proposta de concessió es formularà per un òrgan col·legiat que 

ha d'elaborar l'informe preceptiu d'avaluació de les sol·licituds i de proposta 

d'atorgament de les subvencions. La composició d'aquest òrgan serà la que 

estableixin les corresponents bases específiques.

3. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, 

formularà proposta de resolució que elevarà a l'òrgan competent per a la  seva 

resolució definitiva".

"Article 18. Resolució 

1. Serà competent per resoldre les sol·licituds de subvenció l'alcalde o l'òrgan en 

el qual delegui la competència.

2. El procediment de concessió de la subvenció s'haurà de resoldre en el termini 

que fixin les bases específiques que, en cap cas podrà ser superior a 6 mesos. 

La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris.

3. La concessió directa de la subvenció es podrà formalitzar a través d'un conveni. 

En el conveni o en la resolució de concessió es fixaran, en tot cas, a més del 

beneficiari i la quantia de la subvenció, l'objecte, el termini d'execució de 

l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció i la forma i termini de justificació 

de la subvenció.

4. L'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà, discrecionalment, 

deixar desert el procés de selecció o no exhaurir l'import total previst o el crèdit 

disponible de la corresponent partida pressupostària".
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"Article 21. Justificació de la subvenció

1. Les subvencions atorgades per aquest Ajuntament tindran sempre caràcter 

finalista i les persones perceptores no podran alterar-les. 

2. La justificació del compliment de les condicions imposades o de la consecució 

dels objectius previstos a l'acord de la concessió de la subvenció es tramitarà 

mitjançant la presentació de factures i la resta de documents de valor probatori i 

amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i en el seu 

cas, comprovants dels pagaments realitzats, davant de l'òrgan que determina la 

justificació, d'acord amb les bases específiques.

3. L'import del compte justificatiu es determinarà a partir del percentatge que 

s'estableixi en les bases específiques, d'acord amb el que estableix l'article 7.1 

d'aquesta Ordenança. En el cas que la justificació presentada sigui inferior a 

l'import que caldria justificar, la subvenció concedida es reduirà proporcionalment.

4. La justificació s'haurà de presentar dins el termini que assenyalin les bases 

específiques o la resolució d'atorgament i, a falta de previsió expressa sobre això, 

en el termini de tres mesos des de l'acabament del termini per a la realització de 

l'actuació".

 Article 3. Àmbit d'aplicació

Al·legacions presentades

Destaca l'OAC que l'article 3 de l'Ordenança, referit a l'àmbit d'aplicació, només fa 

referència a l'àmbit d'aplicació objectiu, mentre que en l'apartat tercer de l'article 2 s'hi 

inclou una referència a l'àmbit d'aplicació subjectiu. L'OAC consideraria convenient 

clarificar que els organismes i entitats de dret públic vinculades o dependents de 

l'Ajuntament hauran d'aplicar l'Ordenança en la mesura que les subvencions que atorguin 

ho siguin com a conseqüència de l'exercici de potestats administratives i que hauran 

d'aplicar els principis de gestió i d'informació de la LGS a la resta de lliuraments dineraris 

sense contraprestació que efectuïn, quan actuïn sotmesos al Dret privat. Finalment, 

assenyala que la ubicació de l'article 3.2 del projecte d'Ordenança entre les disposicions 

generals no resultaria adequada ja que els convenis de col·laboració només serien 

possibles per canalitzar determinats tipus de subvencions directes però que, en qualsevol 

cas, el trasllat d'aquest precepte a l'article 14 (que és el dedicat a la concessió mitjançant 



| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

11/31

concessió directa) no aportaria res al que ja preveu l'article 28.1 de la LGS, raó per la 

qual es proposa la supressió del citat article. 

Valoració

Una correcta sistemàtica de la norma aconsella que es modifiqui l'article 3 del projecte 

d'Ordenança per tal que el precepte dedicat a l'àmbit d'aplicació de la norma inclogui 

també els subjectes que l'han d'aplicar. Així mateix, s'entén convenient introduir la 

precisió que quan les entitats dependents de l'Ajuntament actuïn sotmeses al Dret privat, 

apliquin en la gestió dels lliuraments dineraris sense contraprestació, els principis de 

gestió i informació de la LGS.

Pel que fa a la supressió de l'article 3.2 del projecte d'Ordenança, cal dir que la seva 

redacció és coincident amb la prevista en l'article 2.3.b) del Reglament de la LGS, també 

ubicat en el títol relatiu a les disposicions generals de la norma, precepte que té el 

caràcter de norma bàsica, raó per la qual s'informa sobre la conveniència de mantenir la 

redacció de l'article 3.2 en la seva ubicació inicial.

Proposta d'acord

Estimar parcialment les al·legacions presentades per l'OAC respecte a l'article 3 del 

projecte d'Ordenança. Això determinarà que es traslladi l'apartat tercer de l'article 2 a 

l'article 3 de l'Ordenança, donant lloc a un quart apartat, que s'haurà de reformular per 

incloure la previsió que quan les entitats de dret públic dependents de l'Ajuntament 

atorguin subvencions i actuïn sotmeses al Dret privat, hauran d'aplicar els principis de la 

LGS.

Per tant, els articles 2 i 3 de l'Ordenança tindran la redacció següent:

"Article 2. Concepte de subvenció

1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, tota disposició 

dinerària efectuada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i si s’escau, per les 

entitats que en depenen, a favor de les persones físiques o jurídiques, sempre que 

compleixin els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa de les persones 

beneficiàries.
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b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, 

l'execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l'adopció d’un 

comportament singular ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d’una 

situació, en el benentés que la persona beneficiària haurà de complir les 

obligacions materials o formals que se’n derivin.

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el 

foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o de promoció d’una 

finalitat pública.

2. Als efectes de la present ordenança, també tindran la consideració de 

subvenció els ajuts en espècie que suposin el lliurament de béns, drets o serveis, 

adquirits amb la finalitat exclusiva d'ésser lliurats a tercers, que compleixin els 

requisits previstos en el paràgraf 1 d'aquest article".

"Article 3. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a tota disposició dinerària que l'Ajuntament 

atorgui a favor de persones públiques o privades, qualsevol que sigui la 

denominació de l'acte o negoci jurídic que la motivi.

2. En particular, aquesta Ordenança també serà d'aplicació als convenis de 

col·laboració per subvencionar, totalment o parcialment, una activitat ja realitzada 

o a realitzar per persones subjectes al dret privat, quan el resultat material o 

immaterial resulti de propietat i utilització exclusiva del subjecte de dret privat.

3. Aquesta Ordenança no serà d'aplicació en els casos següents:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial 

d'aplicació.

b) Subvencions atorgades al concessionari d'un servei públic com a prestació del 

funcionament del servei i/o per mantenir l'equilibri econòmic de la concessió.

c) Aportacions de l'Ajuntament a d'altres Administracions Públiques així com les 

destinades als organismes autònoms i d'altres entitats públiques dependents, 

destinades a finançar l'activitat de cada entitat dins l'àmbit propi de les seves 

competències. 

d) Ajuts per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter 

social.
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e) La cessió d'ús de béns immobles o mobles a favor d'entitats o institucions 

públiques, que es regirà per la normativa reguladora del règim patrimonial 

dels ens públics.

f) Les subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les 

seves despeses de funcionament.

g) Els premis que atorgui aquest Ajuntament sense sol·licitud prèvia del 

beneficiari.

h) Aportacions dineràries que, en concepte de quotes, tant ordinàries com 

extraordinàries, faci aquest Ajuntament a favor de les associacions a què es 

refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases de règim local.

4. Les entitats dependents de l'Ajuntament del Prat de Llobregat podran 

atorgar subvencions quan així s'hagi previst en llurs estatuts, en la 

mesura que les subvencions que atorguin ho siguin com a conseqüència 

de l'exercici de potestats administratives. Quan actuïn sotmeses a Dret 

privat, hauran d'aplicar els principis informadors de la Llei general de 

subvencions a tot lliurament dinerari sense contraprestació que efectuïn".

 Article 5. Pla estratègic

Al·legacions presentades

Segons l'OAC, la redacció de la norma hauria de deixar clar que l'aprovació del Pla 

estratègic és un requisit previ a la convocatòria de qualsevol subvenció. També hauria de 

regular la publicitat del propi Pla estratègic (a la web corporativa de l'Ajuntament), 

l'avaluació del seu grau de compliment, la publicitat dels resultats de l'avaluació i el 

control financer per la Intervenció. Finalment, es suggereix la supressió final de l'incís 

final de l'article 5 que preveu que les bases d'execució del pressupost tenen el caràcter 

de Pla estratègic pel que fa a la seva concreció anual.

Valoració

El Pla estratègic es regula en l'article 8 de la LGS, precepte que té la consideració de 

caràcter bàsic i, per tant, és d'aplicació a totes les Administracions. La redacció d'aquest 

precepte ha estat traslladada a l'article 5 del projecte d'Ordenança.  Respecte a la 
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proposta realitzada per l'OAC en el sentit que quedi clar que l'aprovació del Pla estratègic 

ha de ser prèvia a la convocatòria de qualsevol subvenció, cal dir que aquesta previsió no 

seria necessària atesa l'aplicabilitat directa de l'article 8 de la Llei estatal, tot i així, com 

sigui que aquesta modificació contribuiria a clarificar el text de la norma municipal i 

constituiria una mesura que permetria reforçar els principis generals que informen la 

gestió de les subvencions i que es reconeixen en l'article 11 de l'Ordenança, es proposa 

la seva estimació. En aquest mateix sentit, es considera convenient introduir una 

referència a l'obligació de publicitat del Pla estratègic tant pel que fa al propi Pla com als 

resultats de l'avaluació del seu compliment. Es proposa també la supressió de l'incís final 

del precepte com ha demanat l'OAC ja que podria donar lloc a equívocs.

Finalment, tot i que no obeeixi a cap suggeriment o proposta concreta de l'OAC es

considera convenient, malgrat que ja es trobi implícit en el text de la norma, introduir un 

apartat que permeti visualitzar l'esquema del marc regulador de l'activitat subvencional 

d'aquest Ajuntament, en els termes de l'article 17.2 de la LGS: partint de l'Ordenança 

general, caldrà la concreció dels objectius que es pretenen aconseguir en un Pla 

estratègic, l'aprovació de les bases específiques en el marc de les bases d'execució del 

pressupost i, finalment o simultàniament amb l'aprovació de les bases específiques, 

l'acord de convocatòria.

Proposta d'acord

Estimar les al·legacions presentades per l'OAC, de manera que l'article 5 de l'Ordenança 

quedi redactat de la manera següent:

"Article 5. Pla estratègic

1. L'establiment i concessió de subvencions estarà condicionat a l'aprovació amb 

caràcter previ, pel Ple municipal o la Junta de govern local, per delegació del Ple, 

d' un pla estratègic de subvencions, on es concretin els objectius i efectes que es 

pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les 

despeses possibles i les seves fons de finançament, supeditant-se en tot cas, al 

compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària que s'aplica als 

pressupostos generals de l'Ajuntament cada any. 

2. Aquest Pla estratègic haurà d'ésser publicat a la web municipal. Així 

mateix, es donarà publicitat dels resultats de l'avaluació del seu grau de 

compliment.
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3. D'acord amb el Pla estratègic i en el marc de les bases d'execució del 

pressupost municipal, s'aprovaran les bases específiques i la convocatòria 

de les diferents modalitats de subvenció.

 Article 7. Quantia de la subvenció

Al·legacions presentades

L'OAC proposa traslladar l'apartat 4 de l'article 7 de l'Ordenança, al títol II, en considerar 

que és una previsió procedimental i que, per tant, troba millor encaix en aquella ubicació.

Valoració

El procediment d'atorgament de les subvencions està condicionat a l'aprovació amb 

caràcter previ a la convocatòria o a la concessió directa, de l'aprovació de la despesa 

corresponent. Tot i que es pugui entendre que aquesta obligació és de caire 

procedimental, entenem que la seva naturalesa va més enllà en ésser un requisit 

imprescindible per a l'atorgament de qualsevol subvenció. Aquesta naturalesa determina, 

justament, que aquesta obligació s'hagi ubicat sistemàticament, en la LGS en el títol 

dedicat a les disposicions generals.

Proposta d'acord

Desestimar les al·legacions formulades per l'OAC i mantenir la ubicació original de 

l'article 7.4 de l'Ordenança.

 Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries

Al·legacions presentades

L'OAC suggereix introduir com a obligació de les persones beneficiàries el deure de 

comunicar a l'òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància que pugui 

afectar algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

Valoració

L'article 23 del projecte d'Ordenança preveu que serà causa de reintegrament l'alteració 

en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. Es considera, doncs, 
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convenient introduir entre les obligacions dels beneficiaris de les subvencions, la 

proposada per l'OAC.

Proposta d'acord

Estimar l'al·legació formulada per l'OAC, el que determinarà que l'article 10 tingui la 

redacció següent:

" Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions assenyalades a l'article 14 de la Llei general de 

subvencions, les persones beneficiàries hauran de complir les següents:

- Hauran d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

- Les associacions i les fundacions hauran d'estar inscrites en el corresponent 

registre oficial.

- Les persones beneficiàries de les subvencions estaran obligades a difondre que 

l'activitat realitzada ha estat subvencionada per l'Ajuntament del Prat de 

Llobregat.

- Acceptar la subvenció i les condicions amb les quals ha estat concedida. Les 

bases específiques podran preveure la possibilitat que l'acceptació s'entengui 

efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d'un mes des de la notificació 

de la subvenció sense que el/la beneficiari/a hagi manifestat expressament les 

seves objeccions.

- Assolir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 

comportament que va motivar la concessió de subvenció.

- Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció 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".

 Article 14. Concessió mitjançant concessió directa

Al·legacions presentades

L'OAC assenyala que el règim previst en l'article 14 de l'Ordenança no resulta suficient 

per evitar els riscos que poden representar les subvencions directes per a la integritat. En 

aquest sentit, proposa una sèrie de canvis. En primer lloc, la substitució de l'expressió 
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"s'entendran concedides" per "es podran concedir". En segon lloc, proposa reconsiderar 

l'oportunitat d'incloure entre les subvencions directes, el tercer supòsit que preveu el 

projecte d'Ordenança relatiu a les "subvencions per remeiar situacions d'emergència o 

d'urgència quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat" 

perquè no es troben previstes en l'article 22.2 LGS i, en tot cas, es podrien entendre 

incloses en el supòsit quart de l'article 14 de l'Ordenança. S'afegeix que, en tot cas, les 

situacions a què fa referència l'apartat podrien dificultar la concurrència pública però en 

cap cas la publicitat. En tercer lloc, pel que fa al supòsit previst en l'apartat quart de 

l'article 14 "subvencions que s'atorguin per raons d'interès públic, social, econòmic, 

humanitari o d'altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública", 

es demana que es ressalti el seu caràcter excepcional, i que s'inclogui una previsió de 

què també estan sotmeses a les "bases reguladores". A més, es considera que s'hauria 

de reformar l'apartat i substituir l'expressió "degudament justificades" per garantir que 

l'expedient incorpora un informe raonat i justificatiu de la concurrència de les 

circumstàncies que dificulten la convocatòria pública, informe que hauria de recaure en 

els serveis jurídics o en la Intervenció.

Valoració

El mateix text de l'Ordenança reconeix (article 12) que el procediment ordinari de 

concessió de les subvencions és mitjançant concurrència competitiva amb la qual cosa 

s'ha d'entendre que l'altre supòsit, el de concessió directa, és excepcional. Dit això, per 

reforçar aquesta excepcionalitat, pot ser d'utilitat prendre en consideració la proposta 

formulada per l'OAC i substituir els termes "s'entendran concedides directament" per "es 

podran concedir directament".

Pel que fa a la proposta de prescindir del tercer dels supòsits previstos en l'article 14 del 

projecte d'Ordenança, cal informar-la favorablement ja que el seu manteniment no 

sembla conforme amb els principis generals que reconeix la mateixa Ordenança. 

En tercer lloc, pel que fa a l'apartat quart de l'article 14, tot i que l'excepcionalitat 

d'aquest apartat ja es considera implícita en la previsió de l'article 12 del projecte 

d'Ordenança que expressament ressalta que la forma ordinària de concessió de les 

subvencions és mitjançant un procediment de concurrència competitiva, no està de més 

atendre el suggeriment de l'OAC i insistir en el caràcter excepcional de la concessió 

directa de les subvencions tot afegint al redactat de l'apartat quart que ara comentem, 

l'expressió "amb caràcter excepcional".
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Pel que fa a l'exigència que apunta l'OAC de fer constar el requisit previ d'aprovació 

prèvia de les bases reguladores també en les subvencions que es concedeixin 

directament en el cas que concorrin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari 

o altres degudament justificades, hem de coincidir amb l'OAC que, tot i el caràcter no 

bàsic de l'article 28 de la LGS que és el que determina l'aprovació d'unes bases 

específiques amb caràcter previ, la consecució dels objectius de transparència i 

objectivitat aconsellen que quedi expressa constància en l'Ordenança general de la 

necessitat d'aprovar aquestes bases específiques, raó per la qual sembla aconsellable 

modificar la redacció de l'article 14 del projecte d'Ordenança en el sentit apuntat per 

l'OAC.

Pel que fa la conveniència de modificar l'expressió "degudament justificades", cal dir que 

aquesta redacció és la que utilitza la mateixa LGS (article 22.2.c) i, per tant, es considera 

convenient mantenir la redacció original, sense necessitat tampoc d'incloure cap previsió 

específica sobre com s'ha de fer la justificació. En qualsevol cas, no està de més recordar 

que d'acord amb la normativa de règim jurídic de les Administracions Públiques, els actes 

administratius han d'estar convenientment motivats i que segons la Llei reguladora de les 

Hisendes locals, tots els expedientes que comporten una despesa per a l'Administració 

municipal han d'estar degudament intervinguts per l'òrgan que té la competència al 

respecte, és a dir, la Intervenció municipal; tot això sens perjudici dels informes jurídics 

que corresponguin. No sembla doncs, necessari, introduir el grau de detall suggerit per 

l'OAC en una norma com la que ara ens ocupa, de manera que es proposa desestimar 

aquest concret aspecte de la proposta efectuada per l'OAC quant a la redacció de l'article 

14 del projecte d'Ordenança.

Proposta d'acord

Estimar parcialment les al·legacions formulades per l'OAC i donar a l'article 14 de 

l'Ordenança el redactat següent:

"Article 14. Concessió mitjançant concessió directa

Es podran concedir directament les subvencions següents:

- Les previstes nominal i singularment en els pressupostos generals de 

l'Ajuntament.

- Aquelles l'atorgament de les quals vingui imposat per una norma de rang 

legal.
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- Amb caràcter excepcional i en els termes que disposin les bases  

específiques que s'aprovin a l'efecte, les subvencions que s'atorguin per 

raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o d'altres degudament 

justificades que dificultin la seva convocatòria pública". 

 Article 18. Resolució

Al·legacions presentades

L'OAC proposa la supressió de l'apartat quart de l'article 18, que estableix que l'òrgan 

competent per a la concessió de la subvenció podrà discrecionalment deixar desert el 

procés de selecció o no exhaurir l'import total previst. Considera aquesta entitat que si es 

vol mantenir el precepte, caldria introduir factors de moderació com la seva 

excepcionalitat i la necessària motivació de les raons d'interès públic que justificarien una 

decisió d'aquesta naturalesa.

Valoració

La valoració de la proposta formulada per l'OAC exigeix partir de la consideració que els 

actes discrecionals són sempre actes motivats. L'adopció d'un acte que, sense cap raó 

d'interès públic o de legalitat, comportés deixar desert el procés de selecció o no exhaurir 

l'import total previst, determinaria que l'acte incorreria en arbitrarietat. Discrecionalitat, 

per tant, no és sinònim d'arbitrarietat.

Només si ens situem en la posició de la desconfiança i en la presumpció que l'actuació 

municipal pot ésser arbitrària i injusta hauria d'acceptar-se una especial cautela pel que 

fa al contingut de l'article 18.4 del projecte d'Ordenança. En tot cas, l'arbitrarietat -si es 

produís- no vindria determinada per la concreta dicció d'un o altre article de l'Ordenança 

sinó pel fet que l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions no hauria justificat 

en raons d'interès públic o de legalitat, l'acte adoptat. Qualsevol acte –també, o encara 

més, els discrecionals- que adopti l'Administració han de ser motivats perquè així ho 

exigeix la normativa de règim jurídic de les Administracions públiques i, específicament, 

la de subvencions, i perquè així ho ha recollit també la jurisprudència. En aquest extrem, 

una ordenança municipal no té gaire marge per precisar el que ja és pacífic tant des del 

punt de vista normatiu com jurisprudencial.

Les facultats que regula l'article 18.4 del projecte d'Ordenança suposen, no ampliar la 

quantia inicialment prevista per atorgar subvencions sinó el contrari, no exhaurir-la o 
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declarar desert el procés. En aquest sentit, interessa destacar que l'article 58.2 del 

Reglament que desenvolupa la LGS, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, preveu 

justament el contrari, és a dir, permet que la convocatòria fixi, a més de la quantia total 

màxima dintre dels crèdits disponibles, una quantia addicional sense necessitat de nova 

convocatòria. No sembla doncs, existir inconvenient legal en una mesura com la que 

preveu l'article 18.4 del projecte d'Ordenança, mesura que, en tot cas, perquè sigui 

ajustada a dret, haurà de ser motivada.

Aquestes motivacions permetrien mantenir la redacció actual de l'article 18.4 del projecte 

d'Ordenança. Això no obstant, tenint en compte que les al·legacions presentades per 

l'OAC són coincidents amb la voluntat municipal, es proposa la modificació del precepte 

en el sentit apuntat per la dita entitat.

Proposta d'acord

Estimar les al·legacions formulades per l'OAC. La redacció de l'article 18, un cop 

modificat l'apartat quart, seria la següent:

"Article 18. Resolució 

1. Serà competent per resoldre les sol·licituds de subvenció l'alcalde o l'òrgan en 

el qual delegui la competència.

2. El procediment de concessió de la subvenció s'haurà de resoldre en el termini 

que fixin les bases específiques que, en cap cas podrà ser superior a 6 mesos. La 

manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris.

3. La concessió directa de la subvenció es podrà formalitzar a través d'un conveni. 

En el conveni o en la resolució de concessió es fixaran, en tot cas, a més del 

beneficiari i la quantia de la subvenció, l'objecte, el termini d'execució de 

l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció i la forma i termini de justificació 

de la subvenció.

4. Excepcionalment, quan concorrin raons d'interès públic degudament 

motivades, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà, 

discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no exhaurir l'import total 

previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària.
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 Article 20. Publicitat

Al·legacions presentades

En primer lloc, proposa l'OAC que la publicació de les subvencions concedides es faci 

també al DOGC, si més no, pel que fa a l'extracte que hagi estat anunciat al BOP. A més, 

es considera que caldria preveure la publicitat de totes les subvencions atorgades, en la 

web, amb independència del seu import, d'aquesta manera, es podria prescindir de 

l'apartat tercer de l'article 20, havent de quedar clar que els extrems publicats serien els 

previstos en l'apartat segon. S'hauria d'incloure, així mateix, l'obligació d'informar al Ple 

de totes les subvencions concedides, especialment de les directes. Finalment, es proposa 

prescindir de l'apartat cinquè ja que no cal obtenir el consentiment de les persones 

afectades en trobar-nos davant els supòsits d'excepció dels arts. 6.2 i 11.2.c) de la Llei 

orgànica 15/1999.

Valoració

L'article 20 del projecte d'Ordenança ha pretès recollir les obligacions que en matèria de 

publicitat són exigibles d'acord amb la LGS i el reglament que la desenvolupa. Tenint en 

compte això i a la vista de les al·legacions formulades per l'OAC es proposa la 

reformulació del precepte en el sentit de preveure, en primer lloc, la publicació de les 

bases específiques en el butlletí oficial de la província, i en segon lloc, la publicació a la 

web municipal de totes les subvencions concedides.

Pel que fa a l'obligació d'informar al Ple immediatament després d'atorgar les 

subvencions, cal dir que les actes de la Junta de Govern Local –òrgan competent per 

atorgar les subvencions en aquest Ajuntament segons els acords i les resolucions de 

delegació de competències- ja es publiquen a la web municipal; també se'n dóna compte 

en el Ple de tots els acords de la Junta així com de les resolucions que adopta l'alcalde, 

per la qual cosa no es creu convenient introduir aquests aspectes en l'Ordenança 

reguladora de les subvencions.

Com sigui que l'exigència legal de publicar en els butlletins oficial, es compleix amb la 

publicació en el Butlletí oficial de la província, no s'estima necessari exigir també la 

publicació d'un extracte en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, pel que fa a l'apartat cinquè de l'article 20 del projecte d'Ordenança, referit al 

consentiment tàcit al tractament de dades de la persona afectada, cal informar 

favorablement la proposta de supressió que fa l'OAC per trobar-nos en els supòsits 
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d'excepció contemplats als articles 6.2 i 11.2.c) de la Llei orgànica 15/1999, de protecció 

de dades de caràcter personal.

La introducció dels canvis corresponents aconsellaria modificar també la redacció de 

l'apartat quart només en el sentit de substituir l'enumeració dels supòsits en què no 

caldrà la publicació de les dades del beneficiari per una remissió directa i genèrica als 

casos regulats en la llei. Aquesta modificació permetrà que si es produeix algun canvi 

normatiu, no afecti al text de l'Ordenança.

Proposta d'acord

Estimar parcialment les al·legacions formulades per l'OAC. D'acord amb tot l'exposat, la 

nova redacció de l'article 20 de l'Ordenança hauria de ser la següent:

"Article 20. Publicitat

1.Les bases específiques de cada subvenció es publicaran en el Butlletí 

oficial de la província, sense perjudici de la seva publicitat a la web de 

l'Ajuntament.

2. En el mes següent a cada trimestre natural es publicaran les subvencions 

concedides, llevat aquelles la publicació de les quals estigui exclosa per la llei.

3. S'hauran de publicar en el Butlletí oficial de la província les subvencions 

concedides quan considerades individualment superin el límit de 3.000 euros, amb 

expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al que s'imputen, 

beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.

4. Es publicaran a la web de l'Ajuntament, en un apartat específic destinat 

a l'efecte, totes les subvencions concedides amb independència del seu 

import, classe o forma de concessió. La publicació abastarà els aspectes a 

què fa referència l'apartat anterior.

5. No caldrà la publicació de les dades del beneficiari en els supòsits que, 

d'acord amb la normativa vigent, la seva publicació pugui ser contrària al 

respecte a la intimitat personal o familiar".
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 Article 24. Procediment de reintegrament

Al·legacions presentades

Es demana que es prevegi l'aplicació supletòria de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, al 

procediment per exigir el reintegrament de les subvencions.

Valoració

L'article 42 de la Llei general de subvencions es refereix expressament a la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, raó per la qual, el projecte d'Ordenança ha recollit la seva dicció. 

Això no obstant, no s'observa cap obstacle a la incorporació suggerida per l'OAC.

Proposta d'acord

Estimar l'al·legació formulada per l'OAC i, en conseqüència, donar a l'article 24 de 

l'Ordenança la redacció següent:

"Article 24. Procediment de reintegrament

1. L'òrgan competent per exigir el reintegrament serà l'òrgan competent per 

resoldre l'atorgament de la subvenció.

2. En el procediment incoat per a exigir el reintegrament es garantirà el dret 

d'audiència a la persona interessada.

3. El termini per resoldre i notificar la resolució del reintegrament serà de dotze 

mesos des de la seva iniciació. Això no obstant, aquest termini es podrà 

suspendre o ampliar d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú. 

4. En tot el que no reguli aquest article, serà d'aplicació el procediment 

administratiu general previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 

jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i de 

la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya".
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 Article 25. Reintegrament de subvencions ja satisfetes

Al·legacions presentades

L'OAC suggereix donar una nova redacció al precepte per tal d'expressar millor el període 

de meritació dels interessos de demora tot establint "des de la data de l'acord de 

reintegrament fins el moment del pagament".

Valoració

La redacció de l'article 25 del projecte d'Ordenança porta causa dels articles 37.1 i 38.2 

de la Llei general de subvencions. D'acord l'article 37.1 referit procedirà el reintegrament 

en els supòsits previstos en la llei, "desde el momento del pago de la subvención hasta la 

fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro". Els interessos en cas de 

reintegrament s'han de calcular, doncs, des del moment en què l'Administració va pagar 

la subvenció fins el moment en què s'acorda el reintegrament. La introducció de 

l'expressió que proposa l'OAC creiem que desvirtuaria el que estableix la Llei de 

subvencions raó per la qual s'informa desfavorablement.

Proposta d'acord

Desestimar aquesta al·legació.

 Article 26. Revocació

Al·legacions presentades

L'OAC fa extensives a aquest precepte les al·legacions fetes en relació a l'article 18.4 del 

projecte d'Ordenança i, en aquest sentit, proposa l'eliminació del precepte o la moderació 

de la discrecionalitat.

Valoració

Ens remetem a les consideracions efectuades amb ocasió de les al·legacions efectuades 

per l'OAC a l'article 18.4 del projecte d'Ordenança, tot reiterant que discrecionalitat no 

significa arbitrarietat i que qualsevol acte discrecional ha de ser degudament motivat.

Això significaria que, coherentment amb la solució adoptada en relació a l'article 18.4, 

s'haurien d' estimar les al·legacions formulades per l'OAC i reformular el precepte que 

ara ens ocupa per tal que quedés clara la necessitat de motivació de la mesura de 
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revocació de la subvenció i la seva excepcionalitat. Això no obstant, la dicció de l'article 

26 del projecte d'Ordenança es correspon amb el contingut de l'article 128 del Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Tenint en compte aquesta circumstància i el fet que l'OAC no ha assenyalat que la dicció 

del precepte de l'Ordenança vulneri cap disposició normativa, es considera, en aquest 

cas, que es pot mantenir la redacció de l'article 26 i, per tant, informar desfavorablement 

la proposta de suprimir-lo. Això no obstant, seria convenient eliminar del precepte 

l'expressió "en qualsevol moment", expressió que no es conté en l'article 128 del 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'eliminació de la qual suposa 

introduir un factor de moderació en el sentit apuntat per l'OAC.

Proposta d'acord

Estimar parcialment l'al·legació presentada, tot donant a l'article 26 la redacció següent:

"Article 26. Revocació

A més dels supòsits determinats a l'article 6.2 d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament 

podrà revocar la subvenció per motius d'oportunitat o canvi de criteri. En aquest 

darrer cas, la revocació comportarà la indemnització dels danys i perjudicis causats a 

la persona beneficiària sempre que els mateixos siguin degudament acreditats".

 Article 30. Control financer de la Intervenció General Municipal

Al·legacions presentades

Afirma l'OAC que l'apartat segon de l'article 30 del projecte d'Ordenança és reiteratiu de 

l'incís primer de l'article 10. S'assenyala que el control intern té una triple accepció: 

funció interventora (control material), funció de control financer i funció de control 

d'eficàcia. El projecte d'Ordenança no fa referència a les funcions d'intervenció i de 

control d'eficàcia. S'afegeix que caldria valorar l'oportunitat de preveure la modalitat de 

control permanent, tot introduint l'informe preceptiu de la Intervenció previ a l'aprovació 

de les bases reguladores de la subvenció.

Valoració

Tal i com s'ha indicat en la consideració preliminar d'aquest informe, aquesta Ordenança 

ha estat elaborada amb la intenció de recollir els aspectes essencials de la normativa 
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estatal reguladora de les subvencions amb les concrecions necessàries per adaptar-la a 

les particularitats d'aquesta Administració, i amb la intenció d'evitar reiteracions 

innecessàries. Per tant, aquesta norma no és una reproducció de tots els preceptes legals 

aplicables a les subvencions. Quan s'ha considerat que no s'afavoria els objectius 

d'aconseguir simplicitat i claredat en la norma, no s'han incorporat al text de l'Ordenança 

els preceptes estatals –de la Llei de subvencions o del seu reglament, però també de la 

resta de normes vigents- en el benentés que de totes maneres seran igualment 

aplicables.

La mateixa OAC així ho ha recordat en diverses parts del seu escrit d'al·legacions quan 

ha suggerit la supressió de determinades expressions o disposicions de l'Ordenança quan 

eren mera reproducció de textos legals i no aportaven res substantiu. 

Es considera que aquest seria el cas de les mesures que, això no obstant, proposa en 

aquesta ocasió l'OAC, en relació amb l'article 30 del projecte d'Ordenança.

Sens perjudici del que estableix la LGS, les funcions de la Intervenció municipal estan 

definides, per un costat, en els articles 213 i següents, i, per un altre, en els articles 220 

a 222, del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per 

RDlegislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquest sentit, qualsevol proposta econòmica que 

implica una despesa per a aquest Ajuntament, ja és informada i fiscalitzada per la 

Intervenció municipal. Des d'aquest punt de vista, es considera que, atesa la finalitat 

d'aquesta Ordenança, no és necessari transcriure en el text de la norma municipal les 

funcions que la Intervenció ja coneix i aplica, en considerar que no aporta res substantiu.

Proposta d'acord

Desestimar les al·legacions formulades per l'OAC i mantenir la redacció actual de l'article 

30 del projecte d'Ordenança.

 Article 33. Òrgan competent i procediment

Al·legacions presentades

L'OAC aconsella determinar quin és el concret procediment sancionador aplicable i entén 

insuficient la remissió a la normativa sobre règim jurídic i procediment de les 

Administracions Públiques. En aquest sentit, es suggereix la possibilitat d'introduir en 

l'Ordenança una referència explícita a l'aplicació supletòria del Decret 278/1993, de 9 de 
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novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat.

Valoració

La redacció de l'Ordenança, seguint la línia de la majoria d'Ordenances aprovades en 

aquesta matèria, ha decidit regular únicament els aspectes essencials en matèria 

sancionadora remetent-se en general a la LGS. D'acord amb l'article 67 d'aquesta Llei, la 

imposició de les sancions que eventualment corresponguin s'haurà d'efectuar mitjançant 

un expedient administratiu en el qual hi haurà de constar la corresponent audiència 

prèvia a l'interessat i que haurà d'ésser tramitat de conformitat amb el que estableix el 

capítol II del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. El referit article 67 de la Llei 

general de subvencions té caràcter bàsic.

Entenem que la remissió que fa el projecte d'Ordenança a aquesta normativa garanteix 

suficientment el principi de seguretat jurídica sense que sigui necessari especificar que en 

tot cas s'aplicarà supletòriament el Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment 

sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. En aquest sentit, cal 

dir que poden existir dubtes fundats de què aquesta matèria correspongui a un àmbit de 

la competència de la Generalitat i per aquesta raó sembla més aconsellable no fer cap 

referència explícita a aquell Decret.

Proposta d'acord

Desestimar l'al·legació formulada per l'OAC i mantenir la redacció de l'article 33 en els 

termes de la seva aprovació inicial.

 Disposició addicional primera

Al·legacions presentades

L'OAC suggereix que el contingut d'aquesta disposició, que regula el règim jurídic 

d'aplicació supletòria, sigui traslladat a l'article 4 del projecte d'Ordenança.

Valoració

L'article 4 de l'Ordenança regula el marc legal pel qual es regiran les subvencions que 

atorgui l'Ajuntament del Prat de Llobregat. En canvi, la disposició addicional primera, 

d'acord amb el contingut que és propi de les disposicions addicionals de qualsevol text 
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normatiu, regula la normativa a la qual es podrà acudir en els casos de llacunes de les 

bases generals o específiques de cada convocatòria de subvencions.

Proposta d'acord

Desestimar l'al·legació formulada per l'OAC i mantenir la disposició addicional primera en 

els termes en què ha estat aprovada inicialment. 

 Disposició addicional segona

Al·legacions presentades

Segons l'OAC no queda clara quina seria l'habilitació legal de la potestat administrativa 

que es reconeix en aquesta disposició addicional. L'Exposició de motius de l'Ordenança 

no permetria deduir la raó que justificaria l'adopció d'aquesta norma i per aquest motiu, 

l'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que o bé es motivi aquesta disposició o bé 

s'elimini.

Valoració

Aquesta disposició addicional preveu que l'alcalde o òrgan en qui delegui la competència, 

resoldrà les qüestions i dubtes que es plantegin sobre l'aplicació i la interpretació de 

l'Ordenança i de les bases específiques que s'aprovin.

Són molts els exemples d'Ordenances que contenen disposicions similars en el sentit de 

reconèixer a l'Ajuntament la potestat d'interpretar els dubtes que puguin sorgir en la 

interpretació de les ordenances. Si la legislació vigent atribueix als municipis la potestat 

reglamentària, aquesta atribució forçosament haurà de comprendre no només la facultat 

de redactar les normes sinó també la d'interpretar-les en la seva aplicació. D'altra banda, 

correspon a l'alcalde la funció de fer complir les ordenances (article 41.5 del Reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) i, és per aquesta raó, 

que s'ha donat a la disposició addicional segona el contingut que ara ens ocupa, 

individualitzant, en la figura de l'alcalde una atribució que entenem correspon a 

l'Ajuntament.

Això no obstant, en lloc de motivar la mesura modificant l'exposició de motius de 

l'Ordenança es proposa la modificació de la disposició addicional tot intentant aclarir la 

seva finalitat i sense atribuir directament a l'Alcaldia la facultat d'interpretar i aclarir els 

dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de l'Ordenança.
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Proposta d'acord

Estimar parcialment l'al·legació formulada i proposar la modificació de la disposició

addicional segona en els termes següents:

"Aquesta Ordenança i les bases específiques que s'aprovin s'han d'interpretar 

d'acord amb els criteris admesos en dret. En cas de dubtes en l'aplicació d'aquesta 

normativa, l'Ajuntament podrà emetre disposicions interpretatives i aclaridores".

III. Al·legacions formulades pel Grup municipal de Convergència i Unió

 Article 20. Publicitat

Al·legacions presentades

El Grup municipal de Convergència i Unió proposa la introducció d'un nou paràgraf a 

l'article 20 del projecte d'Ordenança en el sentit d'afegir el següent:

"Anualment, un cop aprovades les subvencions de cada departament i signats els 

corresponents convenis, si és el cas, es publicaran a la web municipal. Aquesta publicació 

es farà per departaments i s'actualitzarà durant l'any sempre que hi hagin variacions.

També es publicaran aquelles subvencions en especies (sic) (lloguer o cessions de locals 

o aportacions en especies o ma d'obra)".

Valoració

En primer lloc, cal dir que una adequada sistemàtica jurídica exigiria valorar les 

al·legacions presentades partint de la base que, més que afegir el paràgraf apuntat,  

caldria modificar el precepte de l'Ordenança per intentar integrar en el text les 

modificacions proposades pel Grup municipal de Convergència i Unió. Aquesta raó encara 

es fa més evident quan aquest mateix precepte ha estat també afectat per determinades 

consideracions efectuades per l'Oficina antifrau de Catalunya.

Dit això i entrant en la valoració concreta de cadascuna de les mesures proposades pel 

Grup municipal de Convergència i Unió, cal assenyalar que la petició que es publiquin 

anualment totes les subvencions concedides pot entrar en contradicció amb el que 

estableix l'article 30 del Reglament aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, que exigeix 

la publicació de les subvencions concedides durant el mes següent a cada trimestre 

natural, havent-se de publicar totes les concedides, qualsevol que sigui el procediment 
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de concessió i forma d'instrumentació. Aquesta previsió l'ha recollit expressament el text 

de l'Ordenança raó per la qual es considera que la proposta presentada pel Grup 

municipal de Convergència i Unió ja quedaria satisfeta en ser més garantista, fins i tot, la 

redacció que finalment es proposa que la demanada pel Grup municipal de Convergència 

i Unió.

Pel que fa a la publicació per Departaments, es considera més adequat als efectes de 

garantir la màxima transparència, que la publicació tingui lloc en la seu electrònica de 

l'Ajuntament en un apartat destinat efectivament a les subvencions, i no tant per 

Departaments. D'aquesta manera, es podrà visualitzar directament quines són les 

subvencions concedides sense necessitat de consultar la informació Departament per 

Departament.

D'altra banda, no cal precisar en el text de l'Ordenança que s'hauran de publicar també 

les subvencions en espècie ja que aquest tipus de subvencions estan previstes 

expressament en el text de l'Ordenança –concretament, en l'article 2- de manera que 

quan l'article 20 estableix que es publicaran totes les subvencions, s'han d'entendre 

incloses també aquestes.

Finalment, no està de més recordar que les actes de la Junta de Govern Local –òrgan 

competent per atorgar les subvencions en aquest Ajuntament- ja es publiquen a la web 

municipal i que també se'n dóna compte en el Ple dels acords de la Junta així com de les 

resolucions de l'Alcaldia.

Proposta d'acord

Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Grup municipal de Convergència i 

Unió. La redacció de l'article 20 de l'Ordenança hauria de ser la següent:

" Article 20. Publicitat

1.Les bases específiques de cada subvenció es publicaran en el Butlletí 

oficial de la província, sense perjudici de la seva publicitat a la web de 

l'Ajuntament.

2. En el mes següent a cada trimestre natural es publicaran les subvencions 

concedides, llevat aquelles la publicació de les quals estigui exclosa per la llei.

3. S'hauran de publicar en el Butlletí oficial de la província les subvencions 

concedides quan considerades individualment superin el límit de 3.000 euros, amb 
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expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al que s'imputen, 

beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.

4. Es publicaran a la web de l'Ajuntament, en un apartat específic destinat 

a l'efecte, totes les subvencions concedides amb independència del seu 

import, classe o forma de concessió. La publicació abastarà els aspectes a 

què fa referència l'apartat anterior.

5. No caldrà la publicació de les dades del beneficiari en els supòsits que, d'acord 

amb la normativa vigent, la seva publicació pugui ser contrària al respecte a la 

intimitat personal o familiar".

El Prat de Llobregat

F_FIRMA_242

                                               

Diligència: Per fer constar expressament la nota de conformitat del secretari de la Corporació amb aquest 

informe, als efectes establerts a l'art. 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic 

dels funcionaris amb habilitació estatal.
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