
.11 OFICINA 

ANT FRAU 

DE CATALU NVA 

AHegacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya a l'aprovació 
inicial de I'Ordenan~a general de subvencions de 1' Ajuntament 
de Cassa de Selva 

En data de 19 de desembre de 2017, el Pie municipal de I'Ajuntament de 
Cassa de la Selva va acordar aprovar inicialment I'Ordenanc;a general de 
subvencions de I'Ajuntament de Cassa de Selva, ordenanc;a que ha sotmés a 
informació pública mitjanc;ant Edicte de 5.01 .2018 publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm.7529. 

En aquest període d'informació pública, !'Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant, I'OAC) formula diverses consideracions en relació amb el text 
projectat, consideracions que s'emeten a !'empara deis articles 1 i 3 de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de !'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC), així 
com de l'article 13.2.d) de les Normes d'actuació i régim interior de I'OAC, 
segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o 
directora de !'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions normatives 
vigents o en tramit d'aprovació perqué les elevi al Parlament, al Govern, als ens 
locals i, en els termes en qué la normativa ho permeti, a les institucions i els 
organismes estatals, comunitaris i internacionals. 

D'acord amb l'art. 1 del Títol 1 de I'Ordenanc;a "Disposicions generals", aquesta 
norma té per objecte «establir les normes generals per a la sol·licitud, la 
concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui 
I'Ajuntament de Cassa de la Selva, a !'empara del que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.» 

Atés que l'activitat subvenciona! constitueix un ambit material de risc per a la 
integritat, les al·legacions que es formulen pretenen incidir particularment en 
aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació 
amb els ambits sobre els quals recauen les funcions atribu'ldes a I'OAC per la 
seva llei de creació, amb l'objectiu de preservar la transparencia i la integritat 
de les administracions i del personal al servei de les administracions públiques. 

Les consideracions que ara es formulen constitueixen essencialment 
consideracions de caracter técnic i reflexions sobre algunes previsions de la 
norma que, al nostre entendre, podrien no resultar suficientment ciares o que 
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poden plantejar alguns dubtes; i tot aixó amb la voluntat de contribuir a la 
configuració d'una norma més clara des d'aquest punt de vista, amb les 
conseqüencies positives que aixó pot tenir per a una major garantia del principi 
de seguretat jurídica. 

Consideracions preliminars 

Com a primera consideració de caracter preliminar i tenint en compte la 
importancia de l'activitat subvenciona!, des d'un punt de vista de política social i 
económica, se suggereix que la corporació local valori si seria convenient que 
I'Ordenanc;;a comptés amb una exposició de motius o preambul que introdueixi 
la norma i que doni llum a la interpretació del seu articulat, on es 
desenvolupessin els motius que en justifiquen l'aprovació i la finalitat que es 
persegueix mitjanc;;ant aquesta aprovació. 

En segon lloc, recomanem que es deixi palesa o es faci alguna referencia a 
l'aprovació del Pla estrategic de subvencions que és un requisit previ a la 
convocatoria de qualsevol subvenció, exigencia derivada de l'article 8.1 de la 
Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) 
segons el qual «[e]ls órgans de les Administracions públiques o qualssevol ens 
que proposin l1establiment de subvencions, amb caracter previ, hauran de 
concretar en un pla estrategic de subvencions els objectius i efectes que es 
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, 
les despeses previsibles i fonts de financ;;ament, amb supeditació en tot casal 
compliment deis objectius dlestabilitat pressupostaria». 

Aquesta actuació previsora de llevolució futura que implica 1
1aprovació del Pla 

constitueix una garantia de bon govern i que, per tant, contribueix a la 
consecució deis principis de transparencia i retiment de comptes que han de 
presidir tota actuació deis poders públics, especialment en 1

1activitat de foment, 
en la mesura que afecta de manera directa a la despesa pública. 

Finalment, el Capítol 1 de I'Ordenanc;;a regula la concessió de subvencions en 
regim de concurrencia competitiva; L'Ordenanc;;a podria contemplar les 
subvencions atorgables per un procediment de concurrencia no competitiva 
consistent en l'atorgament de subvencions en atenció a la mera concurrencia 
d'una determinada situació sense que exigeixi la comparació entre sol·licituds 
ni la seva prelació. 



Títol l. Disposicions generals. 

Article 3. Concepte de subvenció i ambit d'aplicació 
L'art. 2 de I'Ordenanc;;a desenvolupa el concepte de subvenció en la línia del 
que preveu l'art. 2.1 de la LGS. No obstant aix6, en aquest punt s'estableix que 
«l?'entén per subvenció, als efectes d'aquesta ordenanc;;a, qualsevol disposició 
dineraria efectuada per I'Ajuntament de Cassa de la Selva o entitats que en 
depenen [ ... ].» 

Per a una majar seguretat jurídica, es recomana que s'especifiquin aquelles 
entitats que integren el sector públic municipal o aquelles altres que poguessin 
constituir-se en un futur (entitats de dret, fundacions, etc.). 

Article 4. Supósits exclosos 

Es recomana que a l'exposició de motius de I'Ordenanc;;a es justifiquin les 
exclusions del seu ambit d'aplicació per aquells supósits que no vinguin 
expressament determinats a la Llei general de subvencions o regulats per un 
régim jurídic específic 

Article 6. Caracter de les subvencions 

L'art. 6 de I'Ordenanc;;a estableix que «Les subvencions regulades per aquesta 
Ordenanc;;a tenen caracter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres 
subvencions en moments posteriors (tret que s'hagin concedit amb el caracter 
de despeses plurianuals) i no es poden al·legar coma precedent.» 

Recomanen que es valori reformular l'expressió "són lliurement revocables i 
reductibles en tot moment"; en aquest punt volem recordar que la revocació 
(reintegrament) o reducció de les subvencions es podra ter únicament en 
aplicació de les previsions expressament previstes a la normativa o en aquells 
supósits en qué s'incompleixin les condicions en les que van ser atorgades. 

D'altra banda la motivació deis actes administratius esdevindra imprescindible 
en aquest punt perqué es pugui exercir un control eficac;; de l'activitat pública en 
aquesta materia. 

Article 9. Consignació pressupostaria 
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Estableix l'article 9 de I'Ordenanga que la convocatoria podra aprovar-se en un 
exercici pressupostari anterior a aquell al qual hagi de tenir lloc la resolució de 
la subvenció, sempre que l'execució de la despesa es realitzi en la mateixa 
anualitat en qué se'n produeix la concessió i es compleixi alguna de les 
circumstancies següents: existeixi crédit adequat i suficient [ ... ], existeixi crédit 
adequat i suficient en el projecte de pressupost de I'Ajuntament de Cassa de la 
Selva que hagi estat sotmés a l'aprovació del Pie corresponent a l'exercici 
següent, en el qual s'adquirira el compromís de despesa com a 
conseqüéncia de l'aprovació de la resolució de concessió. 

En aquests casos, la quantia total maxima que figuri a la convocatoria tindra 
caracter estimatiu i estara condicionada a !'existencia de crédit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de concessió que haura de fer-se constar 
expressament a la convocatoria. 

La LGS regula en el seu capítol 11 el suposits en els quals, excepcionalment, la 
convocatoria pugui preveure, a més de la quantia total maxima dins els crédits 
disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual no requerira de nova 
convocatoria sempre que no s'hagi generat amb caracter previ a la concessió 
de les subvencions. El fet que, com a conseqüéncia de l'aprovació de la 
resolució de concessió s'adquireixi el compromís de despesa semblaria 
contradir la necessitat d'existéncia d'un crédit previ adequat i suficient, més 
quan aquest es reflectiria en un projecte de pressupost. 

Es recomana la reformulació d'aquest article per tal d'alinear-lo a les 
prescripcions de la LGS. 

Títol 11. Procediment i gestió de les subvencions 

Article 11. Concessió mitjancant concurrencia competitiva 

L'article 11 de I'Ordenanga estableix el següent: «La concurrencia competitiva 
és la forma ordinaria de concessió de les subvencions. En la instrucció 
s'examinen conjuntament, en un sol procediment, tates les sol·licituds 
presentades dins del termini establert, amb la finalitat d'establir una prelació de 
sol ·licituds i es resol a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixen els 
requisits previstos a les bases especifiques i que, al mateix temps, obtinguin 
una puntuació més alta en l'aplicació deis criteris de valoració fixats en les 
mateixes bases.» 
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L'article 22. 1 de la LGS estableix, pel que fa als procediments de concessió, 
que la proposta de concessió es formula a l'organ concedent per un organ 
col·legiat a través de l'organ instructor. 

L'article 24 de la LGS assenyala, pel que fa a la instrucció, que aquesta sera 
duta a terme per l'organ que es designi a la convocatoria i que realitzara d'ofici 
les actuacions necessaries per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta 
de resolució. La activitat d'instrucció inclou l'avaluació de sol·licituds o 
peticions, efectuada conforme amb els criteris, formes i prioritats de valoració 
establerts a la norma reguladora de la subvenció o a la convocatoria (art.24.3 
b) LGS). 

L'organ instructor, a la vista de l'expedient i de !'informe de l'organ col·legiat 
formulara una proposta de resolució amb el sol·licitant o relació de sol·licitants 
per als quals es proposi la concessió de la subvenció, així com la seva quantia. 

Del redactat de l'article 11 de I'Ordenanga semblaria que el procediment no 
diferenciés les diferents fases del mateix (ordenació, instrucció, resolució) que 
després sí venen recollides en els arts.19 i 20 de I'Ordenanga. Se suggereix 
reformular l'article i que aquest faci una remissió al Capítol 111 de I'Ordenanga 
pel que fa al procediment. 

Article 12. Convocatoria i bases reguladores 

Amb caracter preliminar, es recomana numerar o introduir mitjangant lletres els 
requisits mínims de la convocatoria (i de les bases reguladores previstes a 
l'article 12.2 de I'Ordenanga) pera una millor identificació del requisit i facilitar
ne la cita. 

Cal tenir present que, amb caracter de legislació basica, la lletra b) de l'apartat 
3 de l'art. 17.3 LGS contempla coma contingut preceptiu el relatiu a "la forma i 
el termini en qué han de ser presentades les sol·licituds". Suggerim, dones, que 
tal referencia sigui afegida. 

L'art. 12.2 de I'Ordenanga estableix que «conjuntament o préviament a la 
convocatoria, s'han d'aprovar i publicar les bases específiques corresponents 
[ .. . ].» 

La LGS reconeix expressament a les bases reguladores de la concessió de 
subvencions la naturalesa de disposicions reglamentaries. Com a norma 
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jurídica de caracter general s'han de publicar al diari oficial corresponent i el 
seu contingut (basic) s'ha d'adequar al que estableix l'art. 17.3 de la LGS. 

D'altra banda, la convocatoria, que té naturalesa d'acte administratiu, també 
s'ha de publicar i s'han de tenir específicament en compte les previsions de 
l'article 20.8 de la LGS. Aquest article estableix que en aplicació deis principis 
recollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon govern, la BDNS (Base de dades nacional de 
subvencions) operara com a sistema nacional de publicitat de les subvencions i 
que a aquests efectes i per garantir el dret deis ciutadans a coneixer tates les 
subvencions convocades en cada moment i contribuir al model de publicitat i 
transparencia, la lntervenció General de la I'Administració de I'Estat ha de 
publicar en el seu lloc web diversos continguts, entre els quals, les 
convocatories de subvencions; la convocatoria d'una subvenció sense seguir el 
procediment indicat és causa d'anul·labilitat de la convocatoria . 

S'ha de ten ir en compte que, arran de la disposició transitoria 1 Oa de la Llei 
15/2014, del 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, aquesta previsió s'aplica a tates les 
subvencions convocades o concedides a partir de 1'1 de gener de 2016. 

Ateses les previsions de la LGS en aquest punt es recomana que es valori si és 
factible la previsió que les bases especifiques corresponents es puguin publicar 
conjuntament a la convocatoria de la subvenció. 

L'article 12.4 estableix que la convocatoria de les subvencions es publicara al 
tauler d'anuncis de I'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona. 
D'acord amb el previst a l'art. 18 de la LGS, la Base de Dades Nacionals de 
Subvencions (BDNS) opera com el sistema nacional de publicitat de 
subvencions i les administracions concedents hauran de remetre a la BDNS 
informació sobre les convocatories i les resolucions de concessió. 

No es fa esment d'aquesta previsió i es recomana que l'art. 12.4 de 
I'Ordenanc;a inclogui aquesta remissió de la convocatoria a la BDNS. 

Article 13. Concessió 

L'article 13.1 de I'Ordenanc;a estableix que «una comissió qualificadora 
examinara i valorara les sol·licituds que es presentin dins de cada convocatoria 
en regim de concurrencia competitiva, la composició de la qual s'ha de 
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determinar a les bases especifiques. El president de la comissió qualificadora 
en formulara la proposta de resolució.» 

Recordem en aquest punt la previsió literal de l'art. 22.1 de la LGS que disposa 
que, sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la capacitat 
d'autoorganització de l'administració, la proposta de concessió es formulara a 
l'órgan concedent per un órgan col-legiat a través de l'órgan instructor. 
D'altra banda, cal constatar que en la línia de les recomanacions que s'han 
formulat des de diferents institucions i organismes, entre d'altres Transparencia 
Internacional, des de !'Oficina Antifrau de Catalunya s'ha recomanat que aquest 
órgan col·legiat sigui de caracter técnic. Se suggereix, per tant, que es reculli 
quina composició tindra l'esmentat órgan col·legiat. 

CAPÍTOL 11- CONCESSIÓ DIRECTA 

Article 15. Supósits de concessió directa 

Es recomana pel que fa a l'art.15 de I'Ordenanc;a numerar o introduir mitjanc;ant 
lletres el supósits en els que es pot donar el procediment excepcional de 
concessió directa pera facilitar-ne la cita, més quan es fa referencia a l'art. 15 
apartat e) a l'article 16 de la mateixa ordenanc;a. 

Article 16. Tramitació 

Estableix l'article 16 de I'Ordenanc;a que la concessió de les subvencions de 
concessió directa que es preveuen a l'art. 15 e) de la mateixa es tramitaran 
d'acord amb el que preveu aquesta Ordenanc;a, sense perjudici del caracter 
supletori de la normativa específica i general aplicable. 

D'acord amb l'art. 67.1 del Reial decret 887/2006, del 21 de julio!, pel que 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant, RLGS) les subvencions de concessió directa en qué 
s'acreditin raons d'interés públic, social, económic o humanitari o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatoria sera d'aplicació, 
també a les Entitats locals, i als organismes vinculats o dependents d'aquelles, 
el previst a la Llei general de subvencions i al seu reglament de 
desenvolupament. Aquesta previsió no sembla alinear-se amb les 
disposicions de I'Ordenanc;a respecte al caracter supletori de la normativa 
general aplicable pel que fa a aquest tipus específic de subvenció. 
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Article 17. Contingut mínim del conveni, acord o resolució 

Aquest article estableix el contingut mínim del convenil acord o resolució en els 
supósits de concessions directes. 

Es recomana que a més de realitzar una definició de l'objecte o de l'activitat 
subvencionada s'hauria d'indicar el caracter excepcional de les mateixes i les 
raons que acrediten !'interés públic, social, económic o humanitari i aquelles 
que justifiquen la dificultat de la seva convocatoria pública i en tot cas 
l'expedient hauria d'incorporar un informe deis serveis jurídics raonat i justificat 
de !'existencia d'aquelles circumstancies que dificulten la concurrencia i en el 
es recullin els antecedents suficients per verificar la circumstancia de fet 
habilitant. 

L'aplicació del principi de transparencia i control democratic en el funcionament 
i organització internes de la Corporació fa desitjable la previsió en I'Ordenan<;a 
d'un deure d'informar al Pie, amb caracter immediat a la seva concessió, de 
l'atorgament de qualssevol de les subvencions concedides i, especialment, de 
les concedides de forma directa a l'empara de la lletra e) de l'article 15 de 
I'Ordenanga. 

Alhora, caldria tenir en compte la previsió de l'article 15.1 e) de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembrel de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern en el que es preveu que les obligacions de transparencia també 
recauen sobre aquelles subvencions i ajuts atorgats sense publicitat i 
concurrencia si aquests requisits s'han exceptuat. 

CAPÍTOL 111-ASPECTES COMUNS 

Article 19- lnstrucció 

Amb caracter preliminar, es recomana que donat que els articles 19 i 20 de 
I'Ordenan<;a fan referencia al procediment de la concessió, slencapgalin sota un 
títol referit al procediment. 

L'article 17.3 de la LGS estableix pel que fa al contingut mínim de les bases 
reguladores de la concessió de les subvencions la indicació deis 6rgans 
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competents per a la ordenaciól la instrucció i la resolució del procediment de 
concessió de la subvenció i el termini en qué sera notificada la resolució. 

Pel que fa a les activitats dlinstrucciól i donat que es tracten de disposicions 
comunes del procedimentl fóra bo indicar que la proposta de concessió es 
formula a l'órgan concedent per un órgan col·legiat a través de l'órgan 
instructor (art.22.1 LGS) i indicar quina seria la composició d'aquest órgan 
col·legiat. 

Alhora, es recomana que s'incorpori a I'Ordenanc;a alió que preveu l'article 18.2 
de la LGS pel que fa a les obligacions de publicitat de les resolucions de 
concessió que haura de ser remesa a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 

Article 21- Acceptació 

Pel que fa a l'article 21.2 de I'Ordenanc;a estableix que les bases reguladores o 
l'acord o resolució de concessió podran preveure la possibilitat que l'acceptació 
s'entengui efectuada de forma tacita per haver transcorregut un mes des de la 
notificació de la concessió. 

Pel que fa a aquesta acceptació tacita cal dir que l'article 24.5 de la LGS 
preveu únicament la comunicació de l'acceptació del beneficiari de manera 
explícita, sense preveure-hi cap acceptació tacita. Així mateix, la jurisprudencia 
ha recalcat que en materia de subvencions no pot admetre's de manera 
incondicional el principi d'acceptacions tacites o implícites. Si bé és cert que la 
naturalesa contractual de les subvencions ha estat ratificada per abundant 
jurisprudencia, s'ha de tenir en compte que no es tracta d'acords entre 
particulars sinó de la concessió d'una subvenció estrictament condicionada a 
una serie de requisits, el que requereix comptar de manera inequívoca amb 
l'acceptació de qui rep la subvenció i així per exemple, l'art. 28.2 del 
Reglament de la Llei d'incentius regionals obliga a l'acceptació expressa de la 
subvenció i resulta coherent que qualsevol modificació estigui sotmesa al 
mateix requisit (STS Sala 3a, del Contenciós Administratiu de 22 de novembre 
de2011). 

Article 22- Modificació de subvencions 

Amb caracter previ, es recomana que el títol d'aquest article sigui el de 
"modificació de la resolució de concessió", d'acord amb el que estableix l'art. 
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17.3 1) de la LGS i l'art. 19.4 de la LGS i que es numerin els diferents apartats 
pera facilitar-ne la cita. 

Es recullen en aquest article determinats supósits que impliquen un 
incompliment de les obligacions deis beneficiaris de la subvenció (com ara el 
retiment del compte justificatiu, la percepció d'altres subvencions, etc.) que 
d'acord amb la Llei general de Subvencions porta al reintegrament de les 
mateixes en les condicions que es preveuen a l'art. 37 de la LGS. 

Se suggereix la introducció d'un nou article relatiu al reintegrament de les 
subvencions a l'ordenanc;;a per tal de distingir de manera clara els supósits que 
determinen la modificació de la resolució de concessió d'aquells que en 
determinen el reintegrament donat que en aquest article 22 es recullen supósits 
que podrien donar lloc al reintegrament de la subvenció (arts. 36 i següents de 
la LGS). 

Article 23- Despesa subvencionable 

Estableix l'article 23.7 LGS que «qualsevol des pesa que contribueixi a garantir 
el funcionament normal deis ens locals de la demarcació podra ser despesa 
subvencionable. » 

Entenem que d'acord amb l'art. 31 de la LGS i el redactat de l'art. 23.1 de la 
mateixa Ordenanc;;a sempre que sigui una despesa que respongui de manera 
indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament 
necessaria i es realitzin en termini tindran la consideració de despesa 
subvencionable. 

Recomanem per tant que es replantegi la necessitat d'incloure aquest article 
23.7 de la LGS. 

Article 24- Obligacions del beneficiari 

En aquest punt se suggereix que I'Ordenanc;;a incorpori les obligacions de 
transparencia per als beneficiaris recollides a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre quan aquesta sigui aplicable. 



Article 25- Publicitat 

La publicitat de les subvencions esdevé un aspecte clau des del punt de vista 
de la transparencia en l'actuació pública i per tant, en el control social i el 
compliment del principi de retiment de comptes. 

Cal tenir en compte les disposicions sobre publicitat previstes per l'art. 18 de la 
LGS i a aquelles que es recullen a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparencia, accés a la informació pública i bon govern (art. 15.1 e) i art. 15.2 
de la Llei de transparencia). 

La publicitat és exigible per les subvencions i ajuts atorgats amb indicació de 
l'import, l'objecte i els beneficiaris. La llei de transparencia no exceptua ni 
diferencia subvencions pel que fa a l'import com sí que sembla fer la 
Ordenanc;a que exceptua del regim de publicitat les subvencions inferiors a 
3.000 euros deis quals només es predica la publicació al tauler d'anuncis de 
I'Ajuntament. El RLGS només recull la simplificació de l'acreditació del 
compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de les 
subvencions concedides per import inferior a 3.000 euros, pero en cap cas 
podria exceptuar-se la obligació de publicitat recollida a la Llei de 
transparencia. 

La Llei de transparencia també estableix la publicitat pel que fa a l'activitat 
subvenciona! d'aquelles subvencions i ajuts atorgats sense publicitat i 
concurrencia si aquests requisits s'han exceptuat, tal i com s'indicava més 
amunt. Serien subsumibles en aquest supósit aquelles subvencions atorgades 
pel procediment de concessió directa i per tant caldria recollir aquestes 
obligacions a l'articulat de I'Ordenanc;a. 

TÍTOL IV- INVALIDESA, REVOCACIÓ 1 REINTEGRAMENT DE LES 
SUBVENCIONS 

Amb caracter preliminar, hauria de valorar-se l'oportunitat de preveure la 
competencia per iniciar el procediment de reintegrament. 

Article 34. Reintegrament de subvencions ja satisfetes 

Estableix l'apartat 3 de l'art.34 de I'Ordenanc;a que «juntament amb la quantitat 
a reintegrar, l'ens subvencionat haura d'ingressar els interessos deis excessos 
percebut, calculats segons el tipus d'interes de demora acreditats des del 
moment del pagament.» 
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Suggerim donar una nova redacció al precepte per expressar millor el període 
de meritació deis interessos de demora, establint: que aquests meritaran «des 
de la data de l'acord de reintegrament fins el moment del pagament.» 

Article 37. lnfraccions i sancions administratives 

Estableix l'últim paragraf de l'art. 37 que «El régim sancionador aplicable a les 
subvencions concedides per I'Ajuntament de Cassa de la Selva és l'establert a 
la legislació general de subvencions, amb les especificitats oportunes en 
materia de régim local.» 

Elementals raons de seguretat jurídica aconsellen determinar quin és el 
procediment sancionador aplicable. La mera remissió que el precepte fa a «la 
legislació general de subvencions, amb les especificitats oportunes en materia 
de régim local» resulta insuficient perqué dita normativa no regula en realitat 
cap procediment concret sinó, com a molt, els principis a qué resta subjecta la 
potestat sancionadora així com determinats tramits essencials. 

La LGS regula al seu art. 67 el procediment sancionador on es fa una remissió 
al Capítolll del TítoiiX de laja derogada Llei 30/1992, del 26 de novembre. 

Per aquesta raó suggerim un desenvolupament més ciar sobre el procediment 
sancionador. 
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Disposició addicional primera 

Estableix la disposició addicional primera que «La Junta de Govern de 
I'Ajuntament de Cassa de Selva és l'órgan competent per resoldre tates les 
qüestions i dubtes que es plantegin sobre l'aplicació i la interpretació d'aquesta 
Ordenanc;a.» 

Aquesta disposició sembla atribuir-se una prerrogativa d'interpretació i resolució 
de dubtes sobre normes jurídiques el sentit de la qual no s'acaba d'entendre, 
tenint en compte la incertesa sobre quina és l'habilitació legal que dóna empara 
a dita potestat administrativa. Així dones, des de !'Oficina Antifrau de Catalunya 
suggerim que sigui degudament motivada la mesura o, si escau, que es 
procedeixi a la seva eliminació del text. 

Barcelona, 16 de febrer de 2018 

Llüfsa Miralles Higón 
Técnica jurista 
Area de Legislació i Assumptes Jurídics 
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