Exp. 35/2021
Pla Estratègic Subvencions Ajuntament de Barcelona 2021-2023

INFORME JURÍDIC
I.

OBJECTE

L’ objecte del present informe es examinar la viabilitat jurídica de la proposta de Pla Estratègic de
Subvencions i la seva tramitació.
II. ANTECEDENTS
1. En data 21 de maig de 2021 la cap de l’Oficina Central de Subvencions ha emès informe
justificatiu per l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per
al període 2021-2023.
2. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, pel que respecta a l’àmbit
d’aplicació inclou les subvencions concedides per l’Ajuntament de Barcelona des de les
diverses àrees i territoris, així com les concedides per les seves entitats dependents que tenen
previst atorgar subvencions, durant el període temporal que inclou els exercicis del 2021 al
2023, ambdós inclosos, sense perjudici de l’actualització anual amb l’aprovació per part de la
Comissió de Govern de l’Annex corresponent de les línies específiques en cadascun dels
exercicis pressupostaris.
3. Les subvencions del Pla Estratègic de Subvencions seguiran el procediment de concessió
establerts en la normativa vigent de subvencions.
4. Tal i com desenvolupa al Pla Estratègic de Subvencions, els principis generals d’actuació són:
Publicitat i concurrència; Objectivitat; Igualtat i no discriminació; Transparència; Eficàcia; i
Eficiència.
5. El Pla Estratègic de Subvencions tindrà en les diferents línies de subvencions, els següents
objectius estratègics:
a. Garantir els drets bàsics de les persones.
b. Afavorir una Barcelona compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del
nostre entorn i la sostenibilitat.
c. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona a través de la
promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social.
d. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels
valors de civisme i convivència.
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e. Potenciar la creativitat, els vincles i l’aprenentatge, tot fomentant les activitats
educatives, culturals i esportives de la ciutat.
f. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat de
Barcelona.
g. Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint les subvencions
directes a favor de l’increment de les subvencions amb concurrència.
6. Per a la consecució dels presents objectius estratègics de l’Ajuntament de Barcelona s’ha
previst un total de finançament per al període del Pla estratègic (2021 – 2023) de
288.032.853 €.
7. El Pla Estratègic de Subvencions detalla que les línies de subvencions seran agrupades per
cada objectiu estratègic, identificant en el pla els objectius i efectes que pretenen, els
terminis d’execució, el finançament així com el procediment de concessió i despeses
subvencionables, procediment que ha de seguir en tot cas la normativa aplicable.
8. S’estableix al Pla Estratègic de Subvencions un sistema anual de control i seguiment del Pla
i es crearà una comissió de seguiment coordinada per l’Oficina Central de Subvencions.
9. Per últim, destacar que el Pla Estratègic de Subvencions es regeix pel principi de publicitat i
transparència, atès que les subvencions atorgades, per l’Ajuntament o els ens municipal
dependents, en cadascuna de les línies estratègiques i convocatòries, seran registrades al
Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) d’acord amb el que estableix el Decret
271/2019, de 23 de desembre. Aquestes subvencions seran publicades anualment a la
WEB municipal indicant la persona beneficiària, la quantia atorgada, el projecte o acció a
que va destinada.
10. En data 13 de juliol de 2021, el Gerent de Recursos ha adoptat la incoació per a continuar
amb els tràmits legals i administratius necessaris per a l’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions per l’òrgan competent.

II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
2.1. El Pla Estratègic de Subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic, que no té
rang normatiu, i la seva aprovació no genera drets ni obligacions per a l’administració; i les
potencials persones beneficiàries no podran exigir indemnitzacions, ni compensacions en el
cas que el Pla no es porti a terme de manera total o parcial.
2.2. La normativa aplicable en matèria de subvencions, determina la necessitat d’elaborar un pla
estratègic de subvencions: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant, LGS), el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en
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endavant, RGS) i la Normativa general reguladora de les subvencions municipals (NGSM),
aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 17 de desembre de 2010.
2.3. L’article 8 de la LGS estableix que els òrgans de les administracions públiques o qualssevol
ens que proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla
estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària
2.4. L’article 11 del RGS estableix que s’ha d’aprovar un pla estratègic per a cada ministeri, que
inclogui les subvencions tant dels seus òrgans com dels organismes i altres ens públics que hi
estiguin vinculats. No obstant això, es poden aprovar plans estratègics especials, d’àmbit inferior al
ministerial, quan la seva importància justifiqui el seu desplegament particularitzat, o plans
estratègics conjunts, quan en la seva gestió hi participin diversos ministeris o organismes de diferent
àmbit ministerial.

2.5. D’acord amb l’article 12 del RGS els plans estratègics tindran el contingut següent:
a) Objectius estratègics que descriuen l’impacte que s’espera aconseguir amb l’acció institucional
durant el període de vigència del pla i que han d’anar amb concordança amb els objectius
establerts en els programes pressupostaris.
b)

Les línies de subvenció en las que es concreta el pla d’actuació. A cada línia de subvenció
s’hauran d’explicitar els següents aspectes:
- Àrees de competència afectades i sectors als quals van dirigides les ajudes
- Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
- Termini necessari per a la seva consecució
- Despeses previsibles per la seva realització i fons de finançament
- Pla d’acció en el que es concreten els mecanismes per dur a terme les línies de
subvencions identificades en el Pla.

c) Règim de seguiment i avaluació continua aplicable a les diferents línies de subvencions que
s’estableixin.
d) Resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors en els que es plasma el contingut dels
informes emesos.
Pel que fa a la proposta de Pla Estratègic de Subvencions, aquesta conté, en termes generals, el
contingut que exigeix la normativa d’aplicació.
2.6. Atès que es contemplen i preveuen conseqüències econòmiques, l’article 73.1 de la Llei 1/2006, de
13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, que remet a l’article
214 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, es sol·licita informe de la Intervenció municipal.
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2.7. L’òrgan competent per l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, és la Comissió de Govern, en
aplicació del que es preveu l’article 127 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, atès que
l’esmentat pla és un instrument de desenvolupament de la gestió econòmica.

III.- PROPOSTA D’ACORD
Vista la sol·licitud presentada es considera que la petició s’ajusta a dret i, en conseqüència,
s’informa favorablement i es proposa que per l’òrgan competent s’elevi a la Comissió de Govern la
següent proposta d’ACORD:

“APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per al
període 2021 – 2023; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona , a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes; SOTMETRE’L a
informació pública per un termini de trenta dies hàbils a partir del dia següent al de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; TENIR-HO per
aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el
període d'informació pública”.

Barcelona, juliol 2021

La secretària delegada de la Gerència de Recursos
(P.D. del Secretari General)

M. Isabel Fernández Galera

CPISR-1 C Maria
Isabel Fernandez
Galera
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