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Informe resum  
Seguiment al·legacions 1/2020 
Ordenança general de subvencions de Premià de 

Mar 

 

 

 

  

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

El dia 15.01.2020 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions l’Ordenança general de subvencions 

davant l’Ajuntament de Premià de Mar.  

 

El dia 03.04.2020, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament aquesta 

disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 8 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 5 de les quals ha estat acollides de manera total i 2 de 

manera parcial. 

 

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— En relació amb les obligacions de les persones beneficiàries suggeríem 

regular de manera singular qüestions com: la justificació de la 

subvenció en els casos de subcontractació; les funcions o activats que 

en cap cas no poden ser objecte de subcontractació; o el percentatge 

de subcontractació admès. 

— En relació amb la concessió mitjançant concurrència competitiva 

suggeríem:  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Preveure que la puntuació atribuïda a cada un dels criteris de 

valoració es reguli a les bases reguladores.  

 Determinar les directrius bàsiques per a la composició de l’òrgan 

col·legiat, que hauria de ser totalment tècnica.  

 Introduir mecanismes de gestió dels conflictes d’interès que 

puguin sorgir en l’òrgan col·legiat. 

 Determinar de manera clara i inequívoca les circumstàncies que 

poden fonamentar una eventual modificació de la resolució de 

concessió; així com, advertir expressament que no es podrà optar 

per la modificació de la subvenció quan concorri alguna de les 

causes de reintegrament. 

— En relació amb la concessió directa suggeríem: 

 Acotar més la definició dels supòsits que donen lloc a l’adjudicació 

directa. 

 Preveure que, en aquests casos, la resolució ha d’especificar la 

causa justificativa de la impossibilitat de celebrar una 

convocatòria de lliure concurrència. 

— En relació amb la transparència en l’activitat subvencional suggeríem 

recordar l’obligació de la intervenció o qui designi l’entitat local a 

aportar una determinada informació en matèria de subvencions al 

Registre de subvencions i ajuts de Catalunya de manera periòdica.    

 

2. INDICADORS 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

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

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Subcontractació  Article 35 

Puntuació dels criteris de valoració  Article 20 

Composició de l’òrgan col·legiat  Article 17.5 

Conflictes d’interès: mecanismes gestió  Article 16 

Modificació de la resolució de concessió  Article 25 

Concessió directa: definició de supòsits  Article 26 

Concessió directa: contingut resolució  Article 23 

Remissió de la informació al RAISC  Article 31 

 

 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 1/2020      3 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

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

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Subcontractació  Sí 

Puntuació dels criteris de valoració  No  

Composició de l’òrgan col·legiat  Sí 

Conflictes d’interès: mecanismes gestió  Sí 

Modificació de la resolució de concessió  Sí 

Concessió directa: definició de supòsits  Parcialment 

Concessió directa: contingut resolució  Parcialment 

Remissió de la informació al RAISC  Sí 

 

 
Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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