
AL.LEcAcroNs nn l'OFrcrNA Axrrpnnu pn Ceranuuve
A L'ApRovecró rNrcral un I'ORDENANçA cBNERAL DE
suBVENcroNs DEL Coxsnr,r, Covrencer DEL Ver,lÈs
OnrnNran

En la sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2016, el Ple del Consell
Comarcal del Vallès Oriental va acordar aprovar inicialment la seva
Ordenança general de subvencions (en endavant, l"'Ordenança").

La proposta normativa es sotmet a informació pública pel període de trenta
dies, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de I'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7175, el 2 d'agost de 20t6, i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 1 d'agost de 2016.

D'acord amb el seu article 1, l'Ordenança té per objecte establir les normes
generals per a la sol.licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les
subvencions que atorgui el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 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.

Consideracions preliminars

Preàtnbul

En primer lloc, es troba a faltar en l'Ordenança un preàmbul o exposició de
motius que introdueixi la norma.

Aquesta mancança excedeix d'una mera conveniència formal, en la mesura
que un preàmbul contribuiria a deixar palesa la significació de l'activitat
subvencional, a través de la qual el sector públic canalitza bona part de la
seva activitat financera: des d'un punt de vista econòmic, les subvencions
constitueixen una part significativa de la despesa pública, per la qual cosa
l'Ordenança ha de contribuir en una major eficàcia en l'assignació de
recursos públics, i fer-ho amb subjecció als principis d'objectivitat i

Pàgina 1 de 5



transparència; des d'un vessant administratiu, les subvencions són una de
les tècniques de foment per excel.lència.

L'enfocament preventiu en què es fonamenta el disseny de qualsevol
política pública d'integritat institucional passa necessàriament per una
prèvia identificació de les àrees de risc, és a dir, per la detecció d'aquells
àmbits on I'exercici de potestats públiques en que necessàriament es
manifesta el poder de l'Estat, es troba més exposat a l'aparició d'actes,
conductes o pràctiques contràries a la integritat, entesa aquesta com el
grau de coherència de les actuacions d'una institució amb la legalitat vigent,
però també amb el conjunt de principis que inspiren i informen
I'ordenament jurídic en què dita legalitat s'insereix. La gest¡ó de la integritat
implica incidir no només en els vessants de l'ètica pública i de la gestió
pública professional, sinó també en la prevenció de la corrupció, gestionant
els riscs propis d'aquesta així com els corresponents mecanismes de
detecció i resposta.

Ter¡nínología

La llei 38/2003, de t7 de novembre, General de subvencions (en endavant
LGS) estableix en I'apartat 2 de l'afticle 9 que: <<Amb 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 el seu article L7, apartat 2: <<Les 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 ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per les diferents
modalitats de subvencions>>.

En qualsevol cas, les bases reguladores de les subvencions són la norma a
la que les posteriors convocatòries s'hauran de subjectar. Això explica que,
amb caràcter general, hagin de ser publicades prèviament a la convocatòria
i que en el seu procediment d'elaboració hi hagi el tràmit de la informació
pública propi de les disposicions de caràcter general. En aquest sentit,
I'article t24.2 del Reglament d'obres, activítats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret t79/L995, de 13 de juny, preveu que les bases
siguin sotmeses a informació pública per un termini no inferior a vint dies i
que siguin publicades al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC.

Per tant, de I'anterior es pot concloure que, en primer terme, l'Ordenança
general constitueix una norma reguladora de les bases amb vocació
generalista, és a dir, disciplina de manera general I'activitat subvencional
del Consell Comarcal, amb independència de quina sigui la concreta
modalitat d'atorgament i de l'àmbit material a què es pugui referir.

Pàgina 2 de 5



En segon terme, i amb la mateixa naturalesa normativa, les ordenances
específiques contenen les bases reguladores específiques per a les diferents
modalitats de subvencions. El seu contingut mínim ve determinat per
aquells apartats de I'article 17.3 LGS que tenen caràcter de legislació bàsica
-a), b), d), e) i g)-, per allò estableft a l'article L24.L ROAS i, també pel que
determini la pròpia Ordenança general.

En darrer terme, la resolució (acord) de convocatòria -gu€, normalment
serà posterior a les bases reguladores, encara que també podria ser
coincident en el temps amb aquestes- constitueix l'acte administratiu que,
en el marc normatiu anterior, configura la subvenció.

Assumit I'anterior es pot deduir que sembla raonable, per raons de claredat
i de tècnica normativa, gu€ l'Ordenança rebi una nova titulació que
al.ludeixi a l"'aprovació de les bases reguladores generals de les
subvencions del Consell Comarcal", tot dividint-se el seu contingut en
"bases" (no articles).

En qualsevol cas, caldria aclarir i unificar les designacions terminològiques
que els deferents preceptes de I'ordenança fan a les "bases", per exemple
sota el terme únic de "bases reguladores específiques". En aquest sentit:

L'article L2.2 es refereix a què <<Conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les
corresponents Base s Reg u la d ores. >>

L'article L2.4 diu que <<Una comissió qualificadora examinarà ¡

valorarà les sol.licituds que es presentin dins de cada convocatòria
en regim de concurrència competitiva, la composició de la qual s'ha
de determinar a les óases especifiques.>>

L'article 12.5 estableix que <<En el procés de selecció s'examinaran
conjuntament, en un sol procediment, totes les sol'licituds
presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte
administratiu a favor de la sol.licitud o sol.licituds que compleixin els
requisits previstos a les Bases reguladores.>>

L'article 13 té per objecte regular les "bases reguladores" de cada
modalitat de subvenció.

L'article 15.1 torna a fer referència a les "bases específíques",
mentre que el 15.2 k), L9, 21 27 29 i 31 ho fan a les "óases
reguladores".

L'article 26.1 al.ludeix a les "óases reguladores específiques".
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Ena quest sentit, una possible solució que recomanem que sigui presa en
consideracíó consistiria en introduir entre les disposicions generals un
precepte que defineixi amb caràcter autèntic el sentit que I'Ordenança dóna
a determinades expressions.

Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu

De forma genèrica el precepte fa referència a què l'Ordenança s'aplica a les
subvencions concedides pel Consell comarcal, però caldria aclarir que
aquest concepte inclou també els seus organismes i la resta entitats de dret
públic vinculades o dependents -en la mesura que les subvencions que
atorguin ho siguin com a conseqüència d'exercir potestats administratives-,
així com l'aplicació dels principis de gestió i d'informació de la LGS a la resta
de lliuraments dineraris sense contraprestació que efectuïn els esmentats
ens quan aquests es regeixin pel dret privat.

Article 14. Concessió directa

Constatem que en el precepte no hi ha cap previsió relativa a les "bases
reguladores" (normes reglamentàries) a què s'han de sotmetre aquesta
modalitat de subvencions, essent l'aprovació prèvia de les normes que
estableixin les bases reguladores de la concessió una exigència comuna per
a totes les subvencions, íncloses les directes (article 9.2 LGS), perquè
compleixen una doble funció: regular el contingut de la relació jurídica
subvencional i regular el procediment de concessió.

D'altra banda, i atès que la deguda justificació de les raons que dificulten la
convocatòria pública constitueix un element crític en I'atorgament d'aquesta
modalitat de subvencions directes, suggerim que es formuli una nova
redacció en la que resulti garantit que I'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 o en la Intervenció, els quals haurien de poder disposar
dels antecedents suficients per verificar la circumstància de fet habilitant.

Article zo. Obligacions del beneficiari

Per tal de facilitar la tramitació d'una modificació de la resolució de la
concessió, en els termes que preveu l'article 25 de l'Ordenança, suggerim
introduir en aquest article 20 una obligació consistent en <<comunicar a
l'òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància, tant de
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@
caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits
exigits per a la concessió de la subvenció.>>

Barcelona, 5 de setembre de 2016

Vistiplau

òl¡ver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Àrea de legislació i assumptes jurídics

òscar Roca font
Cap de lArea de legislació i

assumptes jurídics
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