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Expedient GESAD 69/2016 
 
APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 
A L’ECXM. AJUNTAMENT EN PLE 

Fets 
 
La ciutat de Terrassa compta amb una estructura social que va augmentant cada dia i que té 
un marcat caràcter i compromís en el diferents àmbits de la vida pública. A més, es reconeix 
el valor afegit que porten les activitats desenvolupades pel teixit social, fet que es tradueix en 
l’assignació d’importants partides pressupostàries gestionades des de les diferents àrees 
municipals i els ens dependents per a donar cobertura a la realització de les diverses línies 
d’acció. 
 
L’Ajuntament de Terrassa considera que en el modern estat social i democràtic de dret és 
inqüestionables la importància que tenen les subvencions, en tant que disposicions gratuïtes 
de fons públics que s’atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una 
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic, com a 
instrument decisiu en la política social i econòmica de qualsevol administració, i així es recull 
en l’Ordenança General de Subvencions que fou aprovada per l’Ajuntament en Ple el 21 de 
desembre de 2004. 
 
Per una banda, des de la data d’aprovació, el marc legal en què s’emmarca aquesta 
ordenança s’ha modificat i ampliat; per tant, és necessari fer una actualització en aquesta 
matèria. Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa, en data 26 de novembre de 
2015 va aprovar modificar l’Ordenança General de Subvencions, entre d’altres aspectes,  per  
catalogar, estandaritzar i objectivar una metodologia de puntuació quantitativa i qualitativa 
ex-ante que permeti seleccionar les sol·licituds presentades, així com també per poder 
valorar l’impacte i la utilitat social dels projectes subvencionats.  
 
Així doncs, i amb la finalitat d’executar els acords presos en el ple de l’ajuntament, s’ha creat 
una comissió de treball amb els diferents equips de planificació i avaluació de les àrees i 
coordinada pel Servei de Qualitat Democràtica, per tal de posar en comú i debatre 
transversalment les qüestions fonamentals i recollir propostes per elaborar la proposta 
d’Ordenança.  
 
La nova Ordenança vol contribuir a garantir la transparència de les actuacions i decisions de 
l’Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una informació clara i suficient sobre 
aquells assumptes que l’afecten.  
 
El text de la nova Ordenança General de Subvencions dissenyat una nova metodologia 
d’atorgament de subvencions aplicant uns criteris generals i uns específics que reforçaran el 
procés de perfeccionament i racionalització del sistema financer del municipi, a la vegada 
que es recullen les novetats normatives i les especificitats tècniques que la nova legislació 
disposa.  
 
Fonaments de dret 
 

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 189.2. i 214.2. de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març). 

La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239 i 240 del Test Refós de la Llei Municipal 
de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny). 

Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, i Reial Decret 1755/1987, de 
23 de desembre, i disposicions concordants). 

Les Bases d'Execució del Pressupost. 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, de igualtat efectiva de dones i homes. 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern de Catalunya. 

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la 
adolescència. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalizació del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa 

Resolució 9/12/2015 de la IGAE 
 
Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la 
proposta, la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, proposa a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents 
 

Acords 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Terrassa, que substituirà, un cop entri en vigor, l’Ordenança General de Subvencions 
aprovada per acord plenari de 21 de desembre de 2004. 
 
Segon.-  Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el text de l’Ordenança General de Subvencions 
a informació pública i audiència als interessats mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació; durant el termini de trenta dies 
establert per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, per a la formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de que no 
se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà definitiu. 
 
No obstant això, l'Excm. Ajuntament en Ple acordarà segons consideri més adient. 

 
Terrassa,  17 de novembre de 2016 

 
La presidenta delegada de la Comissió Informativa 

 de Drets Socials i Serveis a les Persones 
 
 
 

Rosa M Ribera i Mitjavila 
 


