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AL.LEGACIoNS on I'OFICINA ANrrrneu on Cerer,UNIYA
A L'APRovecTÓ INICIAL on T'ORDENANçA GBNERAL DE
suBVENCroNs DE LA Drpurecró on Bencnr,oNA

En la sessió plenària celebrada el dia 22 de desembre de 2016, la Diputació
de Barcelona va acordar, entre d'altres, aprovar inicialment una modificació
de la seva Ordenança general de subvencions (en endavant, la "Diputació" i

l' "Ordena îÇâ" , respectiva ment).

La proposta normativa es sotmet a informació pública pel període de trenta
dies hàbils, per a la formulació d'al.legacions isuggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 728L, del 5 de gener de 20t7, i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 29 de desembre de 2016. El termini de 30 dies
hàbils referit començà a computar l'endemà d'aquesta data de publicació de
l'anunci al BOP.

D'acord amb el seu article 1, l'ordenança té per objecte el desenvolupament
de les bases generals que s'han d'aplicar en els procediments de concessió
de subvencions que tramiti la Diputació de Barcelona, essent l'activitat
subvencional, sens dubte, 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.

Les al'legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text de la norma proposada que,
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que
recauen les funcions generals que la Llei LL/zoo9, del 4 de novembre
atribueix a l'oficina Antifrau de catalunya (en endavant, l'oAc i la LOAC)
amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors
públics, sens perjudici d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic que,
tangencialment, s'estimi oportú també efectuar,

Consideració preliminar

La present iniciativa normativa s'encabeix en les previsions contingudes en
l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 38/2003, de L7 de novembre, Gèneral de
subvencions (en endavant LGS) segons la qual <[a]mb caràcter previ a
l'atorgament de les subvencions, hauran de ser aprovades les normes que
estableixin les bases reguladores de concessió en els termes previstos en
aquesta Llei> i en l'apartat 2 del seu article !7, que disposa que <[l]es
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran
d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d,una
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ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica
per les diferents modalitats de subvenctons>>,

Així doncs, l'Ordenança constitueix una norma reguladora de les bases amb
vocació generalista, és a dir, disciplina de manera general l'activitat
subvencional de la Diputació, havent de ser, les seves previsions,
complementades amb les ordenances específiques, igualment de naturalesa
normativa, contenidores de bases reguladores específiques per a les
diferents modalitats de subvencions.

Assumit I'anterior, semblaria raonable, per raons de claredat ide tècnica
normativa, QUê l'Ordenança tingués per títol una expressió que al'ludeixi a l'
"aprovació de les bases reguladores generals de les subvencions de la
Diputació", tot integrant-se el seu contingut de "bases", més que no pas d'
"a rticles",

Article 7. Plaestratègic de subvencions

L'instrument de planificació objecte del precepte ve a donar compliment a

l'exigència prèvia a la convocatòria de qualsevol subvenció que imposa
l'article 8.1 LGS, essent entesa com a garantia de bon govern, en la mesura
que contribueix de la consecució dels principis de transparència iretiment
de comptes que han de presidir tota actuació dels poders públics,
especialment en l'activitat de foment, en la mesura que afecta de manera
directa a la despesa pública.

Tanmateix fóra bo aprofitar aquesta regulació per tal de concretar els
terminis mínims per donar compliment al deure d'actualització del Pla,

d'acord amb el que disposa l'art, 7L.4 RD 887/2006 -que aprova el

Reglament que desenvolupa la LGS-, així com per a preveure la necessitat
de donar publicitat del Pla en la seu electrònica de la Corporació ial Portal
de transparència iexigir-ne el seu control financer per part de la Intervenció
i l'avaluació del seu grau de compliment, a més de preveure la publicitat
dels resultats de dita avaluació.

En aquest sentit, recordem que l'article 15 de la Llei L9/2014 prescriu el

deure de publicació activa de la relació de subvencions ialtres ajuts que els
subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l'exercici pressupostari
-amb la indicació de l'objecte o finalitat ila descripció de les condicions per
a ésser-ne beneficiari-, dels objectius, a efectes d'utilitat pública o social,
que pretén assolir la subvenció o l'ajut i els efectes que la mesura de
foment pot produir en el mercat, si escau, ide la informació relativa al

control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats'
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Article rz. Obligacions dels beneficiaris

D'una banda, suggerim introduir, en la relació d'obligacions exigibles, la
consistent en haver de comunicar el beneficiari a l'òrgan concedent 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. Una previsió com aquesta facilitaria la iniciació d'una
modificació d'ofici de les subvencions concedides,

De l'altra, caldria preveure l'obligació del beneficiari de donar compliment
als deures de transparència, particularment els derivats de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (en endavant, la Llei 19/2014) i de la Llei estatal t9/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública ibon govern (Llei
L9/2013), atès el caràcter bàsic de la major part dels seus preceptes.

En aquest sentit l'article 18.3 de la LGS prescriu el genèric deure dels
beneficiaris de subvencions de donar publicitat a les subvencions i

ajuts públics <<en els termes icondicions establerts a la Llei 19/2013>
(remissió que cal entendre entesa feta, igualment, a la Llei t9/20t4).

Tanmateix, convindria que l'Ordenança clarifiqués quines són aquestes
concretes obligacions en matèria de transparència, per la qual cosa es
recomana fer I'esforç d'incorporar de forma explícita i sistemàtica tots
els deures concrets de publicitat que per als beneficiaris de
subvencions suposa el règim de transparència, és a dir:

1. D'una banda convindria, a l'empara de l'article 3.2 de la Llei
L9/2014, que l'Ordenança concretés el deure dels beneficiaris de
subvencions d'informar a la Diputació, concedent, de les activitats
directament relacionades amb la percepció dels fons públics, tot i

que haurà de ser aquesta Administració concedent, ino pas el
beneficiari, la responsable de donar compliment a les obligacions de
transparència que imposa la Llei L9/2014.

Al respecte, iatesa la manca de definició legal, convindria establir
el mecanisme o condicions per a fer efectiu aquest deure d'informar
els beneficiaris a les Administracions, en aquest cas, la Diputació
(per exemple, previ requeriment de l'Administració a l'efecte, entre
d'a ltres ) .

2. D'altra banda, fóra bo que en aquest punt l'Ordenança també
vingués a recollir el mandat establert a l'article 15.2 de la Llei
791201-4 segons el qual, en la concessió de subvencions iajuts
públics que es puguin atorgar per un import superior a 10,000
euros les persones jurídiques beneficiàries han de cornunicar als

Piìgina3clell



subjectes obligats (Diputació) la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de
fer-les públiques,

3, Així mateix, caldria que aquest article de l'Ordenança consigni de
forma entenedora l'exigència legal segons la qual s'imposa a

alguns beneficiaris -quan l'import de subvencions i ajuts públics
percebuts sobrepassa els llindars quantitatius referenciats a l'art.
3.3 de la Llei 19/2014 il'art.3 b) de la Llei L9/2013- l'obligació
directa de complir amb els mateixos deures de transparència activa
que les lleis de transparència exigeixen als ens públics.

En aquests casos, la informació subjecta a les obligacions de
transparència activa hauran de publicar-la els beneficiaris en les
corresponents seus electròniques o pàgines web i d'una manera
clara, estructurada i entenedora per als interessats,
preferiblement, en formats reutilitzables i facilitant l'accessibilitat,
la interoperabilitat, la qualitat ila reutilització de la informació
publicada així com la seva identificació i localització.

A més, d'acord amb l'art.5.4 de la Llei L9/2013, quan es tracti
d'entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament
fins d'interès social o cultural i el pressupost de les quals sigui
inferior a 50.000 euros, el compliment de les obligacions derivades
d'aquesta Llei es pot fer utilitzant els mitjans electrònics posats a

la seva disposició per l'Administració pública de la qual provingui la

major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes' A
aquests efectes, I'art. 18,3 in fine de la LGS estableix que, en
aquests casos, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
-prevista i regulada als articles 18, L i .2 i 20 de la LGS- servirà
com a mitjà electrònic per al compliment d'aquestes obligacions de
publicitat activa per part dels beneficiaris.

4. Alhora, seria oportú recollir en l'Ordenança l'exigència continguda
en l'article 18.4 LGS, segons la qual els beneficiaris d'ajuts i

subvencions públics han de <<donar l'adequada publicitat del
caràcter públic del finançament de programes/ activitats,
inversions o actuacions de qualssevol tipus que siguin objecte de
subvenció>>, al mateix moment que seria recomanable
desenvolupar les condicions iels termes concrets en els que cal
donar compliment a aquest deure.
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Article 16. Procediments

Pel que fa a la concessió directa de subvencions (apartat 3r) de l'article),
convé efectuar les següents apreciacions:

L'encapçalament del precepte contingut en aquest apartat 3r fa
al'lusió a la manca de preceptivitat de la "concurrència competitiva ni
la publicitat", Certament la concessió directa comporta una excepció
a la concurrència competitiva; però no succeeix el mateix amb
l'exigència de publicitat, que resulta igualment imperativa pel que fa
a la les subvencions que s'hagin concedit de forma directa, tal icom
explícitament es regula als articles 36 i 37 de l'Ordenança, així com
en la normativa legal que desenvolupen.

En relació amb el supòsit contemplat en l'apartat 3lletra c) de
l'article ("subvencions que s'atorguen per raons d'interès públic,
social, econòmic o humanitari"):

' la seva redacció hauria d'acollir l'exigència del necessari "caràcter
excepcional" d'aquest supòsit de concessió directa, tal i com prescriu
l'art. 22.2 c) LGS,

'a més, iatès que la deguda justificació de les raons que dificulten la
convocatòria pública constitueix un element crític en l'atorgament
d'aquesta modalitat de subvencions directes, suggerim 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 dificulten la concurrència.

L'emissió d'aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics,
els quals haurien de poder disposar dels antecedents suficients per
verificar la circumstància de fet habilitant.

Aquesta Oficina ja s'ha pronunciat diverses vegades en relació amb la
necessitat de la deguda i suficient justificació que cal preveure en les
subvencions de concessió directa i innominades, En aquest sentit, les
Recomanacions raonades del 2 d'octubre de 201-2, adreçades al
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, o del 19
de setembre de 20L3, adreçades al Departament de Cultura, que
amb la finalitat de fonamentar amb suficiència la causa justificativa
de la impossibilitat de promoure la concurrència id'evitar així el risc
de vulneració dels principis constitucionals d'igualtat i objectivitat,
insistien en el deure de concretar idescriure amb suficiència, en
aquests casos, <<una justificació veraç, objectiva iqualificable de
forma indubtable com d'interès públic;>, així com el deure de deixar
<<constància de la motivació en l'expedìent, atès que com ja s'ha
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esmentat, la normativa el considera expressament un règim
excepcional,>>, sense que en cap cas pugui acceptar-se, a aquests
efectes, una simple remissió al precepte legal que habilita
l'excepcionalitat de les concessions directes innominades.

Article 18. Bases reguladores específiques

El precepte no fa referència explícita a la competència per a

l'aprovació de les bases reguladores específiques, que correspon al
ple de la corporació o a l'òrgan superior de l'organisme autònom,
d'acord amb la seva normativa reguladora (art. 124.3 ROAS), sense
que aquesta competència, per tant, pugui ser delegable;

Atesa la naturalesa normativa de les bases, caldria exigir-ne els
corresponents informes previs per part de la Intervenció iper l'òrgan
que tingui encomanant l'assessorament legal (informe jurídic).

D'acord amb l'art, I24.2 del ROAS, caldria preveure explícitament el

deure de, un cop aprovades definitivament, publicar les bases en el

Butlletí Oficial de la província itambé en el tauler d'anuncis de la

corporació, a més d'haver-se d'inserir una referència d'aquest anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Article 19. Convocatòria

Pel que fa al contingut de la convocatòria, que segons l'Ordenança al seu
torn ha d'incorporar alhora les bases específiques, suggerim:

- Que a la lletra i) de l'apartat 1de l'article, el terme "òrgan
competent" sigui substituït pel seu plural ("òrgans competents"),
en coherència amb el disposat a la lletra g) de l'art' 17'3 LGS.

- Que s'incorpori la necessitat de concretar l'òrgan competent per a

exigir el reintegrament de les subvencions, en el seu cas.

Que es concreti específicament la composició de l'òrgan col'legiat
encarregat de valorar les sol'licituds iefectuar la proposta de
resolució de concessió de la subvenció, En aquest sentit, l'art'
L25.t ROAS prescriu que <<la proposta de l'atorgament l'ha de
formular un òrgan col,legiat amb la composició que estableixin les
bases que regulen la subvenció.>

Que les bases específiques -o bé genèricament en les bases
generals que l'Ordenança incorpora- es reguli una previsió que
garanteixi el compliment del mandat establert a l'article 55.2 de la
Llei 19/2074, segons el qual <[l]es administracions i els
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organismes (,.,) han d'incloure, (...) en les bases de convocatòria
de subvencions o ajuts, els principis ètics iles regles de conducta
als quals lran d'adequar l'activitat (,,,) les persones beneficiàries, i

han de determinar els efectes d'un eventual incompliment
d'aquests principis.> En qualsevol cas, aquesta necessària previsió
haurà de comportar una adaptació iconcreció dels principis i

regles de conducta que l'apartat 1r de l'art, 55 de la Llei t9/2074
preveu per als alts càrrecs, als riscos, perfils ideures propis
inherents dels beneficiaris de les subvencions.

En un altre ordre de consideracions, ipel que fa al règim de publicitat de la
convocatòria, d'acord amb el règim de publicitat legalment vigent previst als
art, L8.2,20.8 i 23.2 LGS, suggerim preveure, al costat de la publicació al
taulell d'anuncis de la Diputació, al seu portal web ial BoP, la publicació
d'un extracte també al DOGC.

Paral'lelament, ien compliment d'allò establert a l'article 18.2 de la LGS,
caldria preveure iregular en l'ordenança el deure de la Diputació de
remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre
les convocatòries en els termes de l'article 20 de la mateixa LGS,
Precisament d'acord amb l'art.20.B a) LGS, el text de les convocatòries de
subvencions provei't a la BDNS serà publicat per la Intervenció General de
I'Estat a la seva pàgina web i, al seu torn, de l'extracte de la convocatòria la
BDNS en donarà trasllat al diari oficial corresponent, per a la seva
pu blicació,

Article zz. Instrucció

La redacció de l'article entenem que hauria de ser més aclaridora, en el
sentit de fer-se ressò de les previsions que al respecte es contenen a
l'article 22 i 24 de la LGS i reflectir:

El deure de l'òrgan col.legiat d'emetre un informe (que l'Ordenança sembla
identificar amb l"'acta") que concreti el resultat de l'avaluació efectuada,

Que l'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe emès per
l'òrgan col'legiat, ha de formular la proposta de resolució provisional,
degudament motivada, que s'ha de notificar als interessats en la forma que
estableixi la convocatòria, perquè en un termini de 10 dies puguin
presentar-ne al. legacions,

Examinades les al.legacions addu'r'des, si s'escau, pels interessats, s'ha de
formular la proposta de resolució definitiva, on ha de constar el sol'licitant o
la relació de sol.licitants per als quals es proposa la concessió de la
subvenció ila quantia, itambé s'hi ha d'especificar l'avaluació iels criteris
de valoració que s'han seguit per efectuar-la.
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La proposta de resolució definitiva, quan sigui procedent d'acord amb les
bases reguladores, s'ha de notificar als interessats que hagin estat
proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè en el termini
previst en la normativa comuniquin la seva acceptació.

Article 28. Resolució

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva per l'òrgan
concedent, aquest ha de resoldre el procediment.

Cal que l'article expressament es refereixi al deure de motivar la resolució,
de conformitat amb el que disposin les bases reguladores de la subvenció i

a què en el procediment han de quedar acreditats, en tot cas, els fonaments
de la resolució que s'adopti, que ha de tenir el contingut iexigències que
prescriu l'article 25 LGS i ha de ser notificada als beneficiaris (art, 26 LGS).

Article e6. Concessió directa

Donem aquí per reprodui'ts els comentaris que hem fet a l'article 16 anterior
de l'Ordenança,

Article 27. Bases reguladores específiques

Donem aquí per reproduïts els comentaris fets a l'article 18 anterior de
l'Ordena nça,

Alhora, convé afegir que el precepte fa al.lusió a què la concessió
d'aquestes subvencions pot instrumentar-se a través del "convenis", L'art.
2B.t de la LGS preveu la concessió de subvencions mitjançant un acte
jurídic bilateral (conveni) tan sols en el supòsit de les subvencions directes
previstes nominativament en els pressupostos, únic supòsit legal en què el
conveni és el mitjà habitual legalment previst per a canalitzar la seva
concessió, Fora d'aquest cas, l'ús del conveni per a atorgar subvencions
només seria possible amb la corresponent habilitació legal específica, Per
tant, caldria que l'Ordenança recollís en algun moment aquestes previsions
legals, sobre el possible ús del conveni com a instrument de concessió de
subvenció, tot esvaint-ne així qualsevol dubte,

Article 3r. Bases específiques

Donem aquí per reprodui'ts els comentaris fets a I'article 18 anterior de
l'Ordena nça.
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Article 32. Convocatòria

Donem aquí per reprodui'ts els comentaris I'ets a l'article 19 anterior de
l'Ordenança.

Article 96. Publicitat de les convocatòries i de les concessions

La publicitat de les subvencions concedides esdevé un aspecte clau des del
punt de vista de la transparència en l'actuació pública i, per tant, en el
control social iel compliment del principi de retiment de comptes,
l'Ordenança ha d'aprofundir en l'establiment de les majors exigències pel
que fa a la publicitat de l'activitat de foment de la Corporació local.

Pel que fa a la publicitat de les convocatòries, ens remetem als comentaris
fets a l'art. 19 anterior de l'Ordenança,

En relació amb la publicitat de les subvencions concedides, l'article 36 de
l'Ordenança es fa ressò de la publicitat en la BDNS que contempla la LGS al
seus art. 18 iss., gu€ és concebuda com el "sistema nacional de publicitat
de les subvencions". A aquests efectes, juntament amb el contingut que ja
preveu aquest art, 36, l'Ordenança hauria de tenir present l'apartat 4rt de
l'article 20 de la LGS ifer, per tant, al'lusió als "responsables" del
subministrament d'aquesta informació, condició gu€, d'acord amb el
precepte legal, correspon, en les entitats locals, <<a la Intervenció o òrgan
que designi la mateixa entitat local.>>

D'altra banda, l'apartat 4rt d'aquest art. 36 de I'Ordenança determina que la
concurrència en el processos de concessió implica l'autorització tàcita de
consentiment per part dels participats en relació amb el tractament de les
seves dades personals, als efectes de la publicitat exigida. Ara bé, convé
tenir present que, en aquests casos, el tractament de les dades personals
és permès ex lege, la qual cosa representa un dels supòsits habilitants
suficient per al tractament de dades personals d'acord amb els articles 6.2 i

lL.2 c) de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de
caràcter personal. Aquesta habilitació legal faria, doncs, innecessària, una
previsió com aquesta.

Pel que fa al darrer apartat de l'art. 36 de l'Ordenança, que exclou el deure
de publicar les dades del beneficiari quan la publicació pugui ser contrària al
respecte isalvaguarda de l'honor, la intimitat personal ifamiliar de les
persones físiques en els termes de la legislació aplicable, l'article 20.8 b) de
la LGS, en detallar la informació que la Intervenció General de l'Estat farà
pública al seu web de la continguda en la BDNS sobre subvencions
concedides, prescriu també que "In]o seran publicades les subvencions
concedides quan la publicació de les dades del beneficiari a raó de l'objecte
de la subvenció pugui ser contrària al respecte isalvaguarda de l'honor, la
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intimitat personal ifamiliar de les persones físiques en virtut d'allò establert
a la Llei Orgànica 7/7982, de 5 de maig, de protecció civil del dret de
l'honor, a la intimitat personal ifamiliar ia la pròpia imatge, ihagi estat
previst en la seva normativa reguladora, > Ara bé, aquesta limitació
imperativa a la publicitat d'informació sobre subvencions concedides, que
s'estableix enfront l'eventual protecció de la persona física beneficiària,
podríem afirmar que és redundant, atès que la protecció ja es troba prou
garantida en el nostre ordenament jurídic, tant a través del sistema de
limitacions que preveuen les lleis de transparència (arts. 2l a 25 Llei
79/2014 i L4 ¡ 15 Llei L9/2013), com específicament per I'ordenament
regulador de la protecció de les dades de caràcter personal iels altres drets
fonamentals citats. Aquesta redundància en l'ordenament jurídic podria
justificar la manca de necessitat de mantenir en l'Ordenança la previsió
d'aquest supòsit.

Article 37. Transparència en I'activitat subvencional

Aquest article de l'Ordenança recull els deures de publicitat activa que
imposen els articles 8.1 g) i 15 de la Llei L9/20t4 en matèria de
subvencions. En aquest sentit, I'apartat 1r c) d'aquest darrer precepte legal
exigeix fer públics, al Portal de transparència i la seu electrònica, <[l]es
subvencions iels ajuts públics atorgats, amb la indicació de l'import,
l'objecte iels beneficÌaris. (...¡ ) També ha d'incloure les subvencions iels
ajuts atorgats sense publicitat iconcurrència si aquests requisits s'han
exceptuat, en els casos establerts legalment.>

Aquesta informació, d'acord amb el precepte legal referit, <<ha d'estar
actualitzada iha de fer referència als darrers cinc anys.>> Tanmateix, tenint
en compte que la Llei no concreta quin ha de ser el període d'actualització,
una òptima transparència en l'activitat de foment entenem que recomanaria
la previsió per l'Ordenança de períodes d'actualització breus, no superiors al
trimestre, a aquest efecte. Alhora, caldrà informar no només sobre la data
de la darrera actualització de la publicació de continguts, sinó també sobre
la data de la propera actualització prevista.

Article 4o. Ús dels comptes justificatius

L'apartat 5è de l'article fa al'lusió al "termini màxim previst als instruments
reguladors de la concessió" als efectes de presentació de la justificació per
part del beneficiari. Tanmateix, i al marge d'aquesta concreció ad hoc (en
els instruments específics reguladors de cada subvenció), fora bo que en
l'Ordenança es preveiés un tractament unitari igeneral del termini a

aquests efectes, per la qual cosa entenem recomanable que contempli un
termini general de justificació, per exemple de tres mesos, que podria
operar com a màxim, o ser aplicat de forma supletòria, en cas que les bases
específiques no prevegin un concret termini de justificació.
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Ig ua lment co nvind ria q u e la prese nt reg u lació g enera I ad optés les
oportunes cauteles davant la possibilitat que, d'ofici o prèvia sol'licitud del
beneficiari, pugui ser acordada una pròrroga del termini de justificació,
facultat aquesta que, en el seu cas, caldria condicionar a una sol'licitud
raonada ia la necessitat d'emetre, l'òrgan concedent, una resolució de
pròrroga motivada i precedida d'un informe emès pels òrgans competents
en l'assessorament jurídic i econòmic de la Corporació.

Article 52. Infraccions i sancions administratives

Trobem a faltar en l'article l'atribució de competències d'incoació,
d'instrucció i resolutòria en el procediment administratiu sancionador, tenint
en compte que l'article 103,2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
estableix amb caràcter imperatiu que <|les competències d'instrucció i de
resolució del procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix
òrgan.r>, per la qual cosa l'Ordenança hauria de concretar l'atribució de les
competències en cadascuna de les fases del procediment sancionador,

Barcelona, 9 de febrer de 20t7

Vistiplau

òliver Garcia Muñoz òscar Roca Safont
Director de PrevencióTècnic iurista

Àrea ¿é legislació i assumptes jurídics
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