
Oficina Antifrau
de Catalunya

Al'legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya a
I'aprovacio inicial de les Bases reguladores de les
subvencions alorgades per I'Ajuntament de Malgrat
de Mar

En la Sessio ordinaria celebrada el dia 7 de mar<f de 2019 el Ple de

I'Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar inicialment les Bases reguladores

de les subvencions.

El text estd sotmes a informacio publica pel termini de vint dies, d'acord amb

la publicacio de I'edicte corresponent ol Butlleti Oficial de la Provincia de

Barcelona (en endavant BOPB), de 18 de mary de 2019. La corporacio tambe

va donar publicitat al termini d'exposicio publica mitjanyant publicacio al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), num. 7834,

de 19 de mar^ de 2019 i al tauler electronic d'edictes de I'Ajuntament.

Les observacions i els suggeriments de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant OAC) al text proposat s'emeten a I'empara dels articles li 3 de la

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant LOAC), aixf com de I'article 13.2 d) de les Normes d'actuacio i regim

intern de I'OAC segons el qual correspon a la Direccio de Prevencio formular

al directoro directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre

disposicions normatives vigents o en tramit d'aprovacio perque les elevi al

Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en que la normativa ho

permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i

internacionals.

Les al-legacions que formulem a continuacio pretenen incidir en aquells

aspectes de la disposicio normativa projectada que, directament o indirecta,

guarden relacio amb els ambits sobre els quals recauen les funcions que la
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LOAC atribueix a I'OAC amb I'objectiu d'enfortir la integritat de les

institucions i dels servidors publics. En aquest sentit cal posar en relleu que
I'activitat subvencional constitueix una de les principals arees de risc per a la

integritat en el sector public.

Les consideracions que expressem tot seguit son essencialment observacions

breus de caracter tecnic i reflexions sobre algunes previsions de les bases

que, al nostre judici, son centrals per tal de refor^ar la prevencio de possibles
conductes fraudulentes o irregulars en el camp de les subvencions. I tot aixo

amb la voluntat de prestar servei a I'AJuntament de Malgrat de Mar en aquest

tramit d'informacio publica sobre una norma que aprova unes bases generals
reguladores de subvencions que, tal i com recorda la base 2 del text projectat,
te per objectiu definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a

la sol-licitud, concessio, justificacio i cobrament de les subvencions que
I'Ajuntament atorgui a les persones ffsiques o entitats privades que fomentin

o realitzin activitats d'utilitat publica o interes social.

A manera d'advertiment previ volem deixar constancia que no hem fet una

analisi exhaustiva de les boses generals reguladores, sino que hem centrat i

limitat el nostre estudi a aquelles questions que considerem nuclears per tal

de refor^ar la integritat en I'exercici d'aquesta activitat administrativa.

1. Consideracions previes
Abans d'entrar a analitzar I'articulat de les bases, voldnem formular algunes

consideracions sobre la publicitat i I'accessibilitat del text, sens dubte

elements centrals pergarantir I'eficacio real de I'exposicio publica i donar

compliment al principi de transparencia recollit a I'article 129.5 de la Llei

39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comu de les

administracions publiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en

I'obligacio per part de les administracions publiques de possibilitar que els

potencials destinataris tinguin una participacio activa en I'elaboracio de les

normes.

l.1. Transparencia

La publicacio dels projectes de disposicions administratives de caracter

general al DOGC, el BOP i el tauler d'edictes municipal, que sovint es

produeixen en moments diferents, pot donar peu a confusio a I'hora de
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determinar I'inici del comput del termini d'informacio publica. En aquest

sentit, considerem una molt bona practica que en I'anunci s'especifiqui, tal i

com fa I'Ajuntament de Malgrat de Mar, a partir de la data de quina de les

publicacions comen?ara a correr el termini.

Aixi mateix, al nostre entendre, la decisio de prendre com a referencia
"I'endema de la publicacio de I'anunci al darrer diari oficial" es I'opcio que es

troba en mes consonancia amb la normativa, ates que I'article 63 del Decret

179/1995, de 13 dejuny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i

serveis dels ens locals (en endavant ROAS), utilitza una conjuncio copulativa

en el seu enunciat, per la qual cosa s'ha d'entendre que el termini

d'informacio publica no pot iniciar el seu comput fins que s'ha donat

compliment, en la seva totalitat, a la condicio fixada per la norma; es a dir,

fins que I'anunci estigui publicat
"al butlletf oficial de la provfncia, al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicacio

escrita diaria i en el tauler d'anuncis de la corporacio". De manera similar, i

pel que fa a les ordenances fiscals, s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en

diverses ocasions, entre d'altres en Sentencia de la Sala Contenciosa

Administrativa de 27 de juny de 2006.

D'altra banda, tot i que la regla general en relacio amb el comput de terminis

es la de computar dies habils, per a major claredat en relacio amb ciutadans

que en principi no han de tenir coneixements jurfdics, considerem una bona

practica el fet que en I'anunci publicat per I'Ajuntament de Malgrat de Mar

s'especifiqui que el comput ho es de dies habils. Aquesta practica contribueix

a refor^ar la seguretotjuridica i la transparencia, ambdos principis de bona

regulacio recollits a I'article 129 de la LPAC.

1.2. Accessibilitat

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest, pero,

que cap dels dos no conte el text integre de les bases inicials aprovades pel
Ple.

Si be, a diferencia del que succeeix amb I'aprovacio definitiva, ni I'article 178.1

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refos de

la Llei municipal i de regim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els

articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
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regim local (en endavont LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicor
conjuntament amb I'edicte el text aprovat inicialment, es una prdctica
recomanable, en la mesura que refori;a la publicitat activa i facilita I'acces al

document.

Destaca tambe que, contrdriament a les indicacions dels articles 83.2 i 133 de

la LPAC, aixf com I'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparencia, acces a la informacio publica i bon govern (en endavant

LTAIPBG), els edictes no indiquen el lloc d'exhibicio del text, ni en suport

paper, ni en formot electronic. En connexio amb aquesta materia, conve

recordar les previsions de I'article 6 de la LTAIPBG que, per tal de fer efectiu

el principi de transparencia afegeix el deure d'organitzar la informacio

publica de manera que sigui facilment accessible i comprensible per a les

persones i que en faciliti una consulta agil i rapida per mitja d'instruments de

cerca dotats de les caracteristiques tecniques que ho garanteixin.

2. Ambit d'aplicacio

Les bases proposades no dediquen cap previsio al seu ambit d'aplicacio,

nomes els articles 2 i 3 fan referencia a "les subvencions que atorgui

I'Ajuntament de Malgrat de Mar". Es per aixo que en aquest apartat

recomonem que s'entrin a mencionar explfcitament els subjectes obligats per
aquesta norma de caracter reglamentari, fent referencia explicita no nomes a

I'Ajuntament, sino tambe a les entitats que integren o poden integrar el sector

public municipal en el sentit mes ampli possible.

3. Concessio mitjan^ant concurrencia competitiva

Les bases que van del numero 8 al 22 es dediquen a les diferents fases i

requisits dels procediments de convocatoria i concessio de les subvencions.

En relacio amb aquesta materio, i sense entrar a un nivell detallat d'analisi,

volem recordar que des de I'OAC, hem senyalat en diverses ocasions que la

introduccio de mesures per tal d'evitar la concentracio de funcions en un

mateix organ administratiu es una bona practica pertal de refor^ar la

integritat en els procediments de concessio de subvencions.

En aquesta linia, I'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (en endavant LGS), determina: "sens

perjudici de les
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especialitats que puguin derivar-se de la capacitat d'autoorganitzacio de les

administracions publiques, lo proposta de concessio es formulara a I'organ

concedent per un organ col-legiat a traves de I'organ instructor".

De la disposicio anterior es dedueix que en la tramitacio del procediment de

concessio de subvencions han d'intervenir com a mfnim tres organs diferents:

I'instructor, I'organ col-legiat que formula la proposta de concessio, i el que
I'acorda. En consequencia, des de I'Oficina suggerim distingir clarament en la

norma reguladora cada un dels organs.

En aquest sentit les bases 15 i 17 del text proposat poden donar peu a

confusio, en la mesura que contenen referencies a I'organ encarregat de la

proposta de concessio i el condecent (en el cas de Malgrat de Mar la Junta de

Govern Local) pero no fan cap mencio de I'organ instructor.

De la mateixa manera proposem valorar assolir un major grau de precisio en

la regulacio dedicada a I'organ proposant que conte la base 15. La concrecio

de I'expressio "els responsables de les drees dels serveis o les materies

especifiques" contribuiria a garantir una major seguretatjuridica, donant

compliment al mandat de I'article 129.4 de la LPAC. Altrament es pertinent
recordar que el ja citat I'article 22.1 de la LGS obre la porta a fixar unes

directrius basiques en relacio amb la composicio de I'organ col-legiat en les

bases generals, que posteriorment es concretin en les bases reguladores

especffiques. Per la qual cosa es poden establir uns criteris minims en les

bases generals i remetre el detall mes concret a les bases especffiques.

D'altra banda volem destacar que diverses institucions i organismes, entre

d'altres I'organitzacio Transparencia Internacional, recomanen que aquest

organ col-legiat tingui un caracter totalment tecnic; per la qual cosa fora bo

incorporar al text unes normes clares sobre la seva composicio exclusivament

tecnica i una configuracio que protegeixi la seva imparcialitat i indemnitat

respecte les possibles pressions d'altres organs.

En aquest ambit pot resultar tambe interessant introduir mecanismes de

gestio dels conflictes d'interes. L'Oficina Antifrau de Catalunya va tractar a

bastament aquesta materia a I'informe "La
gestio dels conflictes d'interes en

el sector public de Catalunya", emes el 2016 i disponible al nostre lloc web.
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Finalment aconsellem revisar les previsions de la base 22, especialment

quant a la seva empara legal. Al marge que, tret d'error nostre, ni la LGS ni el

Reial decret 887/2006, de 21 dejuliol de 2006, pel qual s'aprova el Reglament

de desenvolupament de la LGS (en endavant RLGS) preveuen cap

procediment sumari o abreujat (les disposicions de la base analitzada

tampoc no es podrien entendre en consondncia amb I'article 96 de la LPAC,

relatiu a la tramitacio simplificada del procediment administratiu), aquesta

base no preveu en realitat una reduccio o simplificacio en els tramits, sino

que de fet articula un nou procediment mes assimilable a la concessio directa

que a la concurrencia competitiva.

4. Concessio directa

La base 9.2 del text proposat preveu la possibilitat d'excepcionar la norma

general sobre la concessio de subvencions, que dicta que aquesta s'ha de fer

mitjan^ant un procediment de concurrencia competitiva.

En relacio amb aquesta questio des de I'OAC aconsellem reduir tant com sigui

possible I'us de la concessio directa en I'adjudicacio de subvencions, en la

mesura que constitueix un mecanisme excepcional al qual nomes es pot
acudir de forma extraordinaria i justificada. El suposit habilitant descrit a

I'apartat b) de la base 9.2 esta subjecte a un risc mes elevat de conductes

irregulars, fraudulentes o corruptes, per la qual cosa es el que requereix un

major esfori; per dissenyar i incorporar mesures encaminades a refori;ar la

imparcialitat i transparencia.

Es per aixo que suggerim acotar millor la definicio dels conceptes que donen

lloc a I'adjudicacio directa per tol de garantir una major seguretatjuridica. En

aquest sentit, ates que es tracta d'un suposit totalment excepcional,

I'expressio "raons d'interes public, social, economic, humanitari o altres"

podria semblar excessivament generica, tot i que sigui I'expressio utilitzada a

nivell legal.

Finalment, volem recordar que aquesta Oficina s'ha pronunciat en diverses

ocasions en relacio amb la necessitat de la deguda i suficient motivacio que
han de contenir les subvencions de concessio directa i innominades. Per aixo

aconsellem que s'incorpori en la regulacio la garantia que I'expedient
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incorporara un informe raonat ijustificatiu en relacio amb I'existencia de la

causa justificativa de la impossibilitat o dificultat de fer una convocatoria

publica. Des del nostre punt de vista, I'emissio d'aquest informe hauria de

recaure en els serveisjuridics, el quals haurien de disposar de tots els

antecedents necessaris a aquests efectes. Nomes una justificacio veray i

objectiva que acrediti de manera indubtable que concorren raons d'interes

public, i tambe el fet de deixar constancia de la motivacio en I'expedient,

poden evitar posar en risc de vulneracio els principis constitucionals

d'igualtat i objectivitat, ates que, com ja s'ha esmentat, la normativa

considera expressament que aquest suposit constitueix un regim excepcional.

5. Obligacions dels beneficiaris

L'article 10 del projecte de reglament fixa les obligacions que vinculen els

beneficiaris de les subvencions concedides per I'Ajuntament de Malgrat de

Mar. Aquest apartat constitueix, conjuntament amb el dedicat a la

justificacio, un dels elements centrals de la regulacio de I'activitat

subvencional, en la mesuro que determina les vinculacions d'aquells qui

acabaran fent us del diner public. Aquesta materia te, de manera indubtable,

una gran influencia en el compliment dels objectius fixots i el principi

d'eficiencia en I'assignacio i utilitzacio dels recursos publics que han d'assistir

o I'administracio en la gestio de les subvencions, d'acord amb I'article 8.3 de

la LGS.

Es per aixo que, des de I'OAC, recomanem incorporar en aquest apartat una

previsio que obligui els beneficiaris, no nomes a comunicar a I'Ajuntament

I'obtencio d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financi'in

I'activitat subvencionada, sino tambe la modificacio de qualsevol

circumstancia que pugui afectar a algun dels requisits fixats per a la

concessio de la subvencio o I'organ concedent.

Aixi mateix, en relacio amb aquesta qCiestio, es aconsellable parar atencio a

la subcontractacio de les activitats objecte de la subvencio, en la mesura que

aquest mecanisme s'ha identificat com un dels principals espais de risc per o

la irregularitat, la corrupcio o el frau en I'activitat subvencional. En aquest

sentit aconsellem adoptar mesures per tal de reforyar els principis de

publicitat, transparencia, concurrencia, objectivitat, igualtat i no

discriminacio, que vinculen la concessio de subvencions en base a les
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previsions del ja citat article 8.3 de la LGS., sobretot per impedir que per
aquesta via, adquireixi, de facto, la condicio de beneficiari aquell qui no

reuneix les condicions per ser-ho. En definitiva, s'haurien d'adoptar mesures

per impedir que la beneficiaria sigui una mera entitat interposada amb

I'unica finalitat de complir els requisits formals, que posteriorment transfereixi

el diner public i la responsabilitat material del compliment de les exigencies

del interes general a una tercera persona.

En la persecucio d'aquesta finalitat les administracions s'han d'ajustar a les

previsions de la normotiva reguladora de les subvencions, i mes concretament

als articles 29 de la LGS i 68 delRLGS. El primer ofereix una definicio del

concepte de subcontractacio i habilita les administracions a fixar un limit

percentual en I'activitat subvencionada que el beneficiari pot subcontractar

en les bases reguladores de la subvencio. En absencia d'aquest Ifmit el

beneficiari nomes podrd subcontroctar fins a un percentatge no superior al

50%. Finalment, aquest precepte tambe fixa limits i previsions en relacio amb

els casos en que es produeix la subcontractacio, objecte de desenvolupament

reglamentari al Ja citat article 68 delRLGS.

6. Pla estrategic de subvencions

Per tal de completar la regulacio pot ser interessant incorporar a les bases

reguladores el desenvolupament de les previsions de I'article 8.1 de la LGS

que fixa I'obligacio, per a totes aquelles administracions que vulguin exercir la

potestat subvencional, d'elaborar un pla estrategic de subvencions. En

concret estableix: "els organs de les administracions publiques o qualsevol
ens que proposi I'establiment de subvencions, amb caracter previ, hauro de

concretar en un pla estrategic de subvencions els objectius i efectes que es

persegueixen amb la sevo aplicacio, el termini necessari per al seu

assoliment, les despeses previsibles i les seves fonts de finan^ament,

supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat

pressupostdria".

La incorporacio a les bases de previsions en relacio amb aquest pla estrategic

de subvencions es planteja com una oportunitat per desenvolupar aquest

mandat legal, molt vinculat als principis de bona administracio i

transparencia; aixo possibilitaria entrar a concretar questions com el deure

d'actualitzacio del pla; la necessitat de donar-ne publicitat a la seu
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electronica de la Corporacio i al portal de transparencia; el control financer

per part de la Intervencio; I'avaluacio del grau de compliment; o la publicitat

dels resultats d'aquesta avaluacio, previstos als articles 10 a 15 delRLGS.

En aquest sentit, I'aprovacio i publicacio del pla estrategic de subvencions

pot ajudar a facilitar la tasca de la Corporacio de donar compliment a les

previsions de I'article 15 de la LTAIPBG, el qual preveu la informacio relativa a

les subvencions i els ajuts publics que els subjectes obligats han de fer

publica en aplicacio del principi de transparencia.

7. Qiiestions de detall

A continuacio i per concloure aquest escrit d'al-legacio, indiquem tres

questions de detall per tal d'acabar de precisar el text proposat.

En primer lloc, a les bases 23.8 i 23.9 hi ha una referencia a la Llei orgdnica

15/1999, de 13 de desembre, de proteccio de dades de caracter personal,

actualment derogada per la Llei orgdnica 3/2018, de 5 de desembre de 2018,

de proteccio de dades i garantia dels drets digitals. En segon lloc la base 26.1

conte una referencia al 4 de novembre de 2018. En tercer lloc, al nostre

entendre la referencia a les subvencions "atorgades en concepte de

solidaritat internacional" de I'apartat 3 de la base 28 pot induir a confusio, en

la mesura que, en utilitzar una expressio lleugerament diferent, I'existencia

d'una vinculacio directa amb I'annex 5, dedicat a la "subvencio en cooperacio

i solidaritat", pot plantejar dubtes.

Merce Pidemont Pujol

Tecnico de Prevencio

Barcelona, 16 d'abril de 2019
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