
@

Informe de tancament número
201,3 /A_005 de les al.legacions a

l'ordenança general de subvencions
del Prat de Llobregat

Dades de seguiment

L'Ofìcina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals es vehiculen a través de la direcció de prevenció
quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació.

Fent ús d'aquesta potestat el z3 d'abril de zor3 va tenir sortida escrit dirigit a l'alcalde
del Prat de Llobregat amb motiu de la fase d'informació pública en que es trobava
l'ordenança general de subvencions del Prat de Llobregat (instrumentada mitjançant
anunci de data 12.9.2019, publicat al DOGC núm. 6337, de r8.3.zor3).

En data 17 de juny de zor3, es rep la resposta a les al.legacions consistent en:

a) Acord del Ple Municipal de lâjuntament del Prat de Llobregat de S de juny de
zor3 d'aprovació definitiva de l'ordenança general de subvencions.

b) Informe que s'emet en relació amb les al.legacions presentades en tràmit
d'informació pública.

c) Text aprovat definitivament de l'Ordenança General reguladora de la concessió
de Subvencions de I'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Donant compliment a l'establert a l'article 3o de les Normes d'Acfuació i Règim Interior
I'OAC ha dut a terme les corresponents actuacions de seguiment consistents en:

a) Comprovar la inclusió o no dels suggeriments de I'OAC en el text definitiu
enviat per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i emetre el present informe.

b) Actualitzar I'apartat de la pàgina web de I'OAC corresponent a les al.legacions.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions a
l'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de I'Ajuntament del Prat
de Llobregat.
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Proposta de Publicació a Ia pàgina web de I'OAC

El seguiment de les acfuacions permet mantenir actualitzada tota aquella informació
rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de la
ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la Institució envers la societat a la que serveix.

A tals efectes proposem incloure al quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web
el següent contingut:

Proposta de text per a la memòria anual

El r8 de març de 2o1g es va publicar al DOGC número 6g97 edicte pel qual se sotmetia
a informació pública l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat.

En data z3 d'abril de zor3 i emmarcat en la fase d'informació pública, es va trametre
escrit de l'Oficina Antiftau de Catalunya fent una sèrie de suggeriments que pretenien
incidir particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions generals
que la I)ei t4/zoo8, del 4 de novembre, atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya en
tant que institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de
les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, sense perjudici
d'aquelles altres observacions que tangencialment es va estimar oportunes efectuar.

En data r7 de juny de zor3 es rep resposta de l'Ajuntament consistent en l'avaluació de
les al.legacions presentades en tràmit d'informació pública i en el text aprovat
definitivament de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
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1. Extracte-resum de les al.legacions

Es justifica la intervenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya en aquesta ordenança
general de subvencions en el fet que I'activitat subvencionadora constitueix una part
significativa de la despesa pública i, a més, pel fet que l'activitat subvencionadora es
configura com una de les clàssiques àrees de risc per a la integritat.

S'introdueixen les al.legacions fent un apunt sobre les consideracions relatives a la
terminologia emprada, la més immediata és la relativa al propi títol de l'Ordenança. Es
proposa que s'anomeni "Ordenança per la que s'aproven les bases reguladores generals
de les subvencions de I'Ajuntament del Prat de Llobregat" per tal de atorgar-li
coherència amb la decisió d'assumir l'esquema bàsic de la legislació de I'Estat en lloc d
"Ordenança general de subvencions del Prat de Llobregat".

S'observa que el Projecte es refereix a les "bases específiques" en diverses ocasions,
"bases reguladores específiques", "norma reguladora de la subvenció" i "bases
reguladores" en altres ocasions, donat que aquestes expressions tenen un sentit
equivalent en el Projecte d'Ordenança, I'OAC suggereix unificar la terminologia.

Pel que fa a l'àmbit d'aplicació establert a l'article 3, I'OAC observa que aquest només fa
referència a l'àmbit d'aplicació objectiu, però res no es diu de l'àmbit d'aplicació
subjectiu. Es considera 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 princþis de gestió i d'informació de
la Llei General de Subvencions a la resta de lliuraments dineraris sense contraprestació
que efecfuin quan actuin sotmesos a Dret privat.

D'altra banda, però encara dins de l'article 3, l'ordenança es refereix als convenis que
són emprats per a canalitzar subvencions. La concessió de subvencions mitjançant un
acte jurídic bilateral, com ara un conveni, només està contemplada a la LGS com a
instrument per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos de les corporacions locals. Fora d'aquest supòsit, l'ús del conveni per
atorgar subvencions només serà possible amb la corresponent habilitació legal, de
manera que, a manca d'habilitació legal específica cal esvair qualsevol dubte de què el
mecanisme del conveni pugui ser emprat per concedir cap altre mena de subvenció. Per
tot I'exposat, I'OAC, suggereix suprimir aquest contingut.

L'article 5 se centra en el "Pla Estratègic", I'OAC suggereix que la redacció de la norma
deixi palès de manera expressa que I'aprovació del Pla estratègic és un requisit previ a
la convocatòria de qualsevol subvenció. Altrament podria succeir que es realitzi
activitat subvencional no coberta per la planificació, produint-se un efecte contrari al
que inspira l'esmentat article, en possible detriment del deure de retiment de comptes a
què es troben subjectes tots els poders públics. Així mateix, caldria que la norma
considerés també la publicitat del pla estratègic, I'avaluació del seu grau de
compliment, la publicitat dels resultats de dita avaluació i el control financer per la
Intervenció.

A I'article 7 es suggereix que es reconsideri la ubicació del precepte donat que és una
previsió de caràcter procedimental que trobaria millor encaix en el Títol II de
I'Ordenança.
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A l'article to, s'estableixen les obligacions de les persones beneficiàries, es suggereix
introduir una obligació consistent en comunicar a l'òrgan concedent la modificació de
qualsevol circumstància de caràcter objectiu que pugui afectar algun dels requisits
exigits per a la concessió de la subvenció.

L'article 14 es consagra a la concessió mitjançant concessió directa i comença fent ús
del terme "s'entendran concedides directament les subvencions següents (...)", al
respecte I'OAC proposa que aquesta expressió sigui substituida per I'expressió "es
podran concedir". Així mateix, I'OAC suggereix que es ressalti I'excepcionalitat de la
concessió directa respecte la resta de modalitats d'atorgament directe. Així mateix i
observat que el precepte fa referència a la deguda justificació per no fer una
convocatòria pública i procedir a la concessió directa, I'OAC suggereix que es formuli
una nova redacció en la que resulti garantit que l'expedient incorpora un informe
raonat i justificatiu de la concurrència d'aquelles circumstàncies que impedeixen la
concurrència.

Pel que fa a l'article 18 que atorga a l'òrgan competent discrecionalitat per deixar desert
el procés de selecció o per no exhaurir I'import total previst i per tal de minimitzar
qualsevol risc d'arbitrarietat, I'OAC suggereix eliminar aquest precepte o, si més no,
introduir-hi factors de moderació com la seva excepcionalitat i la necessària motivació
de les raons d'interès públic que justifiquin una decisió de tal naturalesa. La mateixa
reflexió es fa respecte la discrecionalitat en la revocació de la subvenció.

En relació amb la publicitat prevista a I'article zo, I'OAC estima que caldria que la
norma preveiés la publicitat en el web o en la seu electrònica de totes les subvencions
atorgades amb independència del seu import, considerant que l'accés electrònic a
aquesta informació hauria de ser el mitjà prioritari. També seria desitjable que des del
punt de vista de la transparència i el control democràtic s'introduís l'obligació
d'informar al Ple immediatament posterior a l'atorgament de totes les subvencions
concedides. Finalment, I'OAC entén que aquí no cal obtenir el consentiment al
tractament de dades de caràcter personal ja que es considera que estem davant un
supòsit d'excepció contemplat a l'article 6.2 i tt.z c) de la llei orgànica r5f tggg, de 4 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Al procediment de reintegrament previst s'ha trobat a faltar una remissió a la llei
z6f zoto, de 3 d'agost, de règim juúdic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya. I pel que fa al propi reintegrament es proposa una nova
redacció al precepte per expressar millor el període de meritació dels interessos per que
aquest sigui des de la data de l'acord de reintegrament fins el moment del pagament.

Respecte del control financer de la Intervenció General Municipal I'OAC suggereix que
es prevegi la modalitat de control permanent, introduint l'informe preceptiu de la
Intervenció previ a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió.

En relació al procediment sancionador, I'OAC estima que seria bo introduir una
referència a l'aplicació supletòria del Decret z78lrggg, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Amb caràcter sistemàtic, es suggereix que el contingut de la Disposició Addicional
primera que fa referència al règim supletori, es traslladi a I'article 4.

Finalment, la disposició addicional segona estableix que "l'alcalde o l'òrgan en el qual
delegui la competència resoldrà totes les qüestions i dubtes que es plantegin sobre
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l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases i de la resta de normes que en matèria de
subvencions s'aprovin", atesa la prerrogativa d'interpretació atribuida a l'alcalde o
l'òrgan en que es delegui, l'Oficina Antifrau suggereix que sigui degudament motivada
aquesta mesura, o si escau, que es procedeixi a la seva eliminació del text.

z. Anàlisi de la resposta

Segons l'informe emès, 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.

Es desestima la proposta de canvi de títol de I'ordenança proposada per I'OAC ja que
l'Ajuntament entén 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. A
més, no aprecia que el canvi del títol pugui contribuir a reforçar els principis de
transparència i objectivitat perseguits per la norma, raó per la qual es manté la
denominació inicialment adoptada per lljuntament.

Pel que fa als altres suggeriments terminològics s'accepta utilitzar únicament
l'expressió "bases específiques" quan l'Ordenança es refereixi a les bases aplicables a
cada modalitat de subvenció que s'aprovi, cosa que suposa modificar parcialment els
articles 9, to,L6,t7,r8 i zr de l'Ordenança.

LAjuntament considera convenient que s'incloguin els subjectes que han d'aplicar
la norma i que es reculli amb precisió que quan les entitats dependents de l'Ajuntament
actuin sotmeses a Dret privat, apliquin en la gestió dels lliuraments dineraris sense
contraprestació, els principis de gestió i informació de la LGS.

A la proposta de supressió de l'article 3.2 I'Ajuntament estima que donat que la seva
redacció és coincident amb la redacció de l'article 2.9.b) de la LGS, es convenient
mantenir tant la seva redacció com la seva ubicació.

Respecte de les observacions fetes en relació amb el Pla Estratègic s'estima la
proposta de I'OAC en el sentit que quedi clar que l'aprovació del Pla estratègic ha de ser
prèvia a la convocatòria de qualsevol subvenció. També 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 I'avaluació del seu compliment.

Es desestima el suggeriment fet respecte de I'article 7 relatiu a la quantia de la
subvenció ja que l'Ajuntament entén que tot i ser aquesta obligació de caire
procedimental, la seva naturalesa va més enllà en ésser un requisit imprescindible per
l'atorgament de qualsevol subvenció.

S'estima la proposta d'introduir a l'article ro el deure de les persones beneficiàries de
comunicar a l'òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància que pugui
afectar algun dels requisits exigits per a la concessió de subvencions.

A I'article 14 de concessió mitjançant concessió directa s'estima el suggeriment de
substituir l'expressió "s'entendran concedides directament" per "es podran concedir
directament". També s'accepta prescindir del supòsit relatiu a les "subvencions per
remeiar situacions d'emergència o d'urgència quan aquestes situacions siguin

5



incompatibles amb el tràmit de publicitat" ja que segons, I'Ajuntament, el seu
manteniment no sembla conforme amb els principis generals que reconeix l'ordenança.
S'atén, així mateix, el suggeriment de I'OAC i s'insisteix en el caràcter excepcional de la
concessió directa de les subvencions tot afegint al redactat de I'apartat quart de l'article
14 l'expressió "amb caràcter excepcional". S'accepta la recomanació de fer constar el
requisit 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. Es manté no obstant, i per
tant no s'accepta la recomanació de modificació de I'OAC, I'expressió "degudament
justificades" ja que és la redacció que utilitza la mateixa LGS, tanmateix es desestima
formular una redacció en la que resulti garantit que l'expedient incorpora un informe
raonat i justificatiu de la concurrència de les circumstància que dificulten la
convocatòria pública donat que I Ajuntament entén que la normativa de règim jurídic
de les Administracions Públiques ja preveu la motivació i la normativa reguladora
d'Hisendes locals estableix que qualsevol expedient que comporti una despesa ha
d'estar degudament intervingut per l'òrgan que té la competència al respecte.

En relació amb la potestat discrecional per deixar desert el procés de selecció o per no
exhaurir l'import total previst, l'Ajuntament coincideix amb el plantejament suggerit
per I'OAC i modifica el precepte de manera que la discrecionalitat es matisa amb
l'expressió "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 I'import total previst
o el crèdit disponibles de la corresponent partida pressupostària",la mateixa acceptació
es fa del suggeriment fet, en el mateix sentit, respecte la discrecionalitat en la revocació
de la subvenció; es modifica l'article z6 per tal de moderar la discrecionalitat.

Al precepte dedicat a la publicitat, I'article zo, I'OAC feia un seguit de recomanacions
més amunt exposades. Ala vista de les mateixes I'Ajuntament opta per reformular el
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 de totes les
subvencions concedides. En canvi, no es creu convenient introduir l'obligació
d'informar al Ple immediatament després d'atorgar les subvencions ni les resolucions
de delegació de competències doncs tot això ja es publica al web municipal. Pel que fa
al consentiment tàcit al tractament de dades de la persona afectada, l'Ajuntament
accepta la proposta de supressió que fa I'OAC per trobar-se en els supòsits d'excepció
contemplats als articles 6.2 i n.z.c) de la Llei Orgànica LS/Lggg de protecció de dades.

S'estima la proposta de I'OAC d'incorporar a l'article z4 relatiu al procediment de
reintegrament una remissió a la Llei z6lzoro del 3 d'agost de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Es desestimen les al.legacions de I'OAC proposades en relació amb el control financer
de la Intervenció General ja que I'Ajuntament estima que les funcions d'intervenció
municipal ja estan definides en la normativa corresponent i que qualsevol proposta
econòmica que implica una despesa per a l'Ajuntament ja és informada i fiscalitzada
per la Intervenció municipal, per la qual cosa no és necessari transcriure en el text de la
norma municipal les funcions que la intervenció ja coneix.

Es desestima el suggeriment d'introduir una referència a I'aplicació supletòria del
Decret z79ltggg, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, doncs es considera que és suficient amb la
remissió de l'ordenança a la LGS.
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Es desestirna la proposta de traslladar a l'article 4 eI contingut de la Disposició
addicional primera doncs aquesta ubicació constitueix la tècnica legislativa en els casos
de llacunes de les bases generals o específiques de cada convocatòria.

Finalment, s'estima parcialment la proposta de que quedi clara quina seria
l'habilitació legal de la potestat administrativa de resolució de les qüestions i dubtes
que es plantegin sobre l'aplicació i interpretació de les bases de les subvencions i en
aquest sentit es modifica el precepte: "Aquesta Ordenança i les bases específiques que
s'aprovin s'han d'interpretar d'acord amb els criteris admesos en dret. En cas de dubte
en I'aplicació d'aquesta normativa, l'Ajuntament podrà emetre disposicions
interpretatives i aclaridores".

3. Valoració general

Les al.legacions formulades han pretès incidir particularment en aquells aspectes del
text que guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals
que la l)ei r4/zoo8, de 4 de novembre atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
L'Oficina Antifrau entenia que l'aprovació d'aquest projecte normatiu constituia una
oportunitat de primer ordre per aprofundir en la transparència del sector públic català,
així com millorar la contextualització del text en el marc legal existent.

Quantitativament, s'han fet al.legacions a 18 preceptes de l'ordenança constituint un
gruix de ro suggeriments dels quals s'han estimat totalment els suggeriments fets a 4
d'ells, s'han estimat parcialment determinades consideracions terminològiques
corresponents a 6 articles, s'han estimat parcialment les recomanacions fetes a 5
articles i s'han desestimat altres 5 preceptes.

Qualitativament, les aportacions efectuades per I'OAC han tingut
favorable, si bé la major part de les recomanacions desestimades ho
entendre's procedent la remissió a la normativa general de subvencions.

una acollida
han estat per

Per més informació, a la pàgina web de I'Oficina Antifrau es troba el quadre
d'al.legacions amb els textos més amunt esmentats.

(htÞ : //www. antifrau. cat/ca/almlegacions-a-normes.html)

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Cardona IN4afünez José
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