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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 1/2022 

Ordenança de subvencions de Santa Coloma de 

Cervelló 

 

 

  

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

El dia 14.02.2022 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Cervelló en relació amb l’Ordenança de subvencions.  

 

El dia 17.03.2022 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 13 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 2 de les quals han estat acollides. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

— En relació amb el Pla estratègic de subvencions suggeríem recordar 

aquesta obligació legal en el text de l’ordenança. 

— En relació amb la concessió mitjançant concurrència competitiva 

suggeríem:  

 Revisar les previsions que concentren en un mateix òrgan les 

funcions d’instruir el procediment i formular la proposta de 

concessió.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Disposar que, abans d’intervenir en un procediment subvencional, 

les persones al servei de l’administració han de fer constar, en una 

declaració, el seu judici previ en relació amb l’absència de 

conflictes d’interès. 

 Introduir una referència a la necessitat de motivar la resolució de 

concessió.  

 Establir l’obligació d’indicar en la resolució de concessió la relació 

de sol·licituds desestimades i el motiu de desestimació. 

 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: 

 Establir l’obligació d’incorporar a l’expedient un informe en relació 

amb l’existència de la causa justificativa de la impossibilitat de 

celebrar una convocatòria pública.  

 Establir l’obligació que la resolució especifiqui no només la 

concurrència d’algun des supòsits que habiliten la concessió 

directa, sinó també la causa  que justifica la impossibilita celebrar 

una convocatòria de lliure concurrència. 

— En relació amb les obligacions de les persones beneficiàries suggeríem: 

 Incorporar una previsió que recordi l’obligació de les persones 

beneficiàries de comunicar a l’Ajuntament la modificació de 

qualsevol circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, 

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

de la subvenció.  

 Quan es regula el contingut mínim que han de tenir les bases 

específiques, recorda que han de concretar els principis ètics i les 

regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones 

beneficiàries de subvencions, i també determinar els efectes d’un 

eventual incompliment d’aquests principis. 

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

recordar que a més de les diferents obligacions de publicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions, hi ha les referides al Registre 

d’Ajuts i Subvencions de Catalunya i al Portal de la Transparència. 

— En relació amb la justificació suggeríem establir l’obligació d’acreditar 

el pagament efectiu de la despesa quan la justificació es dugui a terme 

mitjançant compte justificatiu. A aquests efectes, aconsellàvem 
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establir, una preferència per la transferència o domiciliació bancària i, 

quan excepcionalment el pagament s’hagi fet en efectiu, exigir que, a 

més de la factura, s’aporti un rebut on consti la quantitat satisfeta i 

s’identifiqui la factura a la qual correspon. 

— En relació amb la subcontractació 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. 

 

2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb el text 

aprovat definitivament: 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Pla estratègic de subvencions  Inexistent 

Separar funcions entre òrgans  Articles 10 i 17 

Declaració absència conflictes d’interès   Inexistent 

Resolució: necessitat de motivar  Article 17 

Resolució: sol·licituds desestimades  Article 17 

Modificació de la resolució de concessió  Article 28 

Concessió directa: informe específic  Article 9.5 

Concessió directa: contingut resolució  Article 9.5 

Beneficiaries: obligació de comunicar  Article 22 

Beneficiaries: principis ètics  Articles 22 k) i 13.2 

Transparència: RAISC  Articles 5, 9, 13 i 17 

Acreditació pagament efectiu despesa  Article 23 

Subcontractació: regulació singular  Inexistent 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del text definitivament aprovat es pot cloure que les al·legacions 

han tingut el següent grau d’acollida: 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Pla estratègic de subvencions  No 

Separar funcions entre òrgans  No 

Declaració absència conflictes d’interès   No 

Resolució: necessitat de motivar  No 

Resolució: sol·licituds desestimades  No 

Modificació de la resolució de concessió  No 

Concessió directa: informe específic  No 

Concessió directa: contingut resolució  No 
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Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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Beneficiaries: obligació de comunicar  Sí 

Beneficiaries: principis ètics  No 

Transparència: RAISC  No 

Acreditació pagament efectiu despesa  Sí 

Subcontractació: regulació singular  No 
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