MEMÒRIA D’IMPULS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE
LA FUTURA ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

MARC REGULADOR DEL PROCEDIMENT
De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que amb
caràcter previ a l'elaboració d'un reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a
través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
norma sobre aquestes qüestions:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
En compliment d’això, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin
poden fer arribar les seves opinions i suggeriments, sobre la redacció de l'ordenança general
reguladora
de
subvencions,
mitjançant
el
correu
electrònic
ses.consultapublica@sesrovires.cat, fins el dia 26 de maig de 2017, a fi i efecte que
l'ajuntament pugui tenir present les seves aportacions en la proposta.
ANTECEDENTS DE LA NORMA
Sant Esteve Sesrovires compte amb un potent teixit associatiu que desenvolupa una tasca
important d’integració, formació, dinamització social i serveis d’interès local en tots el àmbits:
cultural, social, esportiu, juvenil, formatiu... Tota aquest activitat social està desenvolupada,
majoritàriament, per 68 entitats i col·lectius sense ànim de lucre els quals han vist minvar els
seus recursos econòmics en els darrers anys.
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, té la voluntat d’atorgar subvencions dineràries a
aquestes entitats i col·lectius sense afany de lucre. En la memòria del pressupost de
l’exercici 2017, ja contempla la voluntat de redactar unes bases reguladores per als ajuts
econòmics a les entitats.
L’Ajuntament ha de regular l’atorgament d’aquests ajuts segons la normativa vigent, que
bàsicament és:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu
Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
b) La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local: la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

c) La normativa reguladora de Catalunya: el Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR
Facilitar suport econòmic al teixit associatiu que en els darrers anys ha vist minvar els seus
recursos, tant de l’administració com dels diversos patrocinadors.
Les subvencions constitueixen, per a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, un instrument
per al foment d’iniciatives, projectes, programes i activitats que estimulen la dinamització
social, la participació i el desenvolupament del teixit associatiu local, en especial aquells que
fomenten el nostre patrimoni, les actituds cíviques, solidàries, responsables, sostenibles i
l’atenció social a les persones de la localitat i que, a la vegada, complementen o supleixen
els programes d’actuació municipal.
Aquesta ordenança general reguladora de subvencions té per objecte concretar el règim
jurídic general de la concessió de subvencions, així com el procediment a seguir per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions pels diferents serveis
municipals de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires tot garantint als ciutadans,
associacions, entitats i col·lectius, els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència,
igualtat i autonomia dels beneficiaris.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
L'ordenança general reguladora de subvencions ha de ser l'eina que permeti als diversos
serveis de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires la convocatòria de subvencions i que
aquesta sigui el marc legal per a la redacció de les diverses convocatòries.
Amb aquest objectiu, el pressupost per a l’exercici 2017 contempla dues partides a aquests
efectes:
480000 334 1728 Suport a programes de barris
480000 920 1720 Ajuts econòmics a entitats locals

2.500,00 €
22.500,00 €

OBJECTIUS DE LA NORMA
Aquesta ordenança haurà d'acomplir amb els deures i obligacions que la llei estableix per a
les administracions públiques que convoquen les subvencions i les entitats beneficiàries.

L’ordenança voldrà regular els següents aspectes:
a) Disposicions generals
- De l’objecte, definició i àmbit d’aplicació de les bases
- De les persones beneficiàries, de les entitats col·laborades i de les seves obligacions
- Del règim jurídic de les subvencions
b) Sobre els requisits i òrgans competents per a la concessió de subvencions
- Principis generals
- Del procediment de gestió i concessió de subvencions
c) Procediment de gestió i justificació de les subvencions
d) Sobre el reintegrament de les subvencions
- Del procediment de reintegrament
e) Sobre el control financer de les subvencions
f) Revocació, modificació i renúncia de la concessió
g) Sobre les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions
- De les infraccions
- De les sancions

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES
Inicialment es va preveure la redacció d’unes Bases reguladores d’ajut econòmic a les
entitats. Aquestes bases haurien d’acomplir necessàriament el règim legal vigent i, per tant,
s’haurien d’estructurar en el mateix format de l’ordenança. Per aquest motiu, es considera
oportú el tenir una norma d’abast regulador més general (l’ordenança general municipal) a
l’empara de la qual es puguin realitzar totes aquelles bases particulars i convocatòries que
l’ajuntament acordi, i així facilitar l’execució de les seves voluntats.

