ÀREA DE SECRETARIA
Secretaria General

INFORME DE SECRETARIA GENERAL
Aquesta Secretaria, en exercici de les facultats d’assessorament legal, reconegudes
per l'article 92 bis LRBRL i al RD 128/2018, de 16 de març, emet el següent
informe:
Dades d’identificació de l’informe
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Informe número 099/22.- Sec
Ref. MVE/czb
Sol·licitant: Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la Cooperació i
les Subvencions, del Servei d'Assitència Municipal (SAM)
Data de la sol·licitud: 4 de/d’ abril de 2022
Número d’entrada: E_6011_2022_168
Data d’entrada: 4 de/d’ abril de 2022
Núm. d’expedient: 8004330008-2019-0017827
Assumpte: Modificació de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM)
del quadrienni 2020-2023.

Contingut de l’informe
Caràcter: Preceptiu
Sentit: Favorable

Antecedents

I. La responsable de la Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de
la Cooperació i les Subvencions, del Servei d'Assistència Municipal (SAM)
proposa l'aprovació inicial de la modificació de les bases específiques
reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023.

Consideracions i fonaments

I.

Procediment d’aprovació de les modificacions de bases
D'acord amb l'article 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), amb caràcter previ a l'atorgament de subvencions s'han
d'aprovar les normes que estableixen les bases reguladores de la concessió.
Aquestes normes que contenen les bases reguladores tenen a
l'administració local, d'acord amb l'article 17.2 LGS, el caràcter de normes
generals (ordenances i reglaments).
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A la base 5.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms s’estableix que les esmentades
bases tenen el caràcter de supletòries, respecte de la corresponent
regulació específica, en els casos de les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions
d’assistència i cooperació municipal, en l’àmbit competencial de l’article 36.1
lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL).
El procediment per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió
de subvencions i les seves modificacions a l'àmbit local és el mateix que per
a l'aprovació d'ordenances i reglaments, i és el previst amb caràcter general
als articles 128 a 133 LPAC i de manera específica als articles 49 LRBRL,
178 i 237.1 LMRLC i 58 a 66 ROAS: aprovació inicial per majoria simple,
informació pública per un període mínim de 30 dies, aprovació definitiva per
majoria simple, amb resolució de les al·legacions i reclamacions
presentades, publicació íntegra i tramesa a l’Administració General de l’Estat
i de la Generalitat, edició i entrada en vigor una vegada publicades a text
complet i transcorregut el termini de l’article 65.2 LRBRL (15 dies des de la
recepció de la comunicació de l’acord d’aprovació).
L’esborrany de modificació de les bases, informat per la Secretaria General i
la Intervenció, si escau, ha de ser dictaminat preceptivament i prèvia per la
comissió informativa corresponent (Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal).

II.

Òrgan competent per a l’aprovació
La competència per a l’aprovació de les bases reguladores i les seves
modificacions, correspon, amb caràcter indelegable, al Ple de la Diputació
(article 33.2.b LRBRL, article 49 LRBRL, article 178 LRMRLC i article 63.1
ROAS).

III.

Contingut de la modificació de les bases reguladores
La modificació d’aquestes bases consisteix en modificar la base 14.2, pel
que fa a l’ampliació dels terminis d’execució de les actuacions del Programa
d’Inversions de les anualitats 2021, 2022 i 2023, atès que per circumstàncies
sobrevingudes s’han produït uns increments de preus i una manca de
matèries que dificulten la viabilitat de les licitacions, que han de dur a terme
les actuacions concedides, així com les planificades en el PAM, la qual cosa
implica que els beneficiaris del PAM no poden complir amb els terminis
d’execució previstos en la bases.

IV.

Observacions i aspectes que determinen el sentit de l'informe
Aquesta Secretaria General considera que el contingut de l’esborrany de la
modificació de les bases reguladores del PAM 2020-2023, objecte d'aquest
informe, es fonamenta en causes extraordinàries i sobrevingudes, alienes a
la Diputació i als beneficiaris, que impossibiliten el compliment de les seves
obligacions d’executar les actuacions dins de termini, i que això els pot
causar greus perjudicis com és la pèrdua del dret a cobrament de la
subvenció concedida.
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Conclusions
Per tot això, aquesta Secretaria General informa favorablement sobre l'aprovació
inicial de la modificació de les bases específiques reguladores del Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2020-2023.
La tècnica de la Secretaria General
Cristina Zamora Berzal

D’acord amb l’informe,
La cap de servei de Secretaria General Transformació digital i coordinació
administrativa
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