
APROVACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  GENERAL  DE  SUBVENCIONS  DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

A L’ECXM. AJUNTAMENT EN PLE
Fets

Una  ciutat  és  el  seu  capital  social,  aquell  espai  en  que  persones  o  entitats,  sense
necessàriament ser empreses o formar part de les administracions públiques despleguen
iniciatives  d’acord  amb els  seus propòsits  que fan  que  la  ciutat  tingui  major  dinamisme
cultural, esportiu o social entre d’altres. Impulsar aquests projectes orientats a la creació de
valor social no permet sempre crear models de sostenibilitat dels mateixos només amb els
ingressos  privats  o  provinents  de  les  pròpies  activitats.  És  aleshores  que  l’Ajuntament,
d’acord amb els principis que estableix la llei respecte de les subvencions i d’acord amb el
seu  criteri  de  potenciar  el  teixit  social  de  la  ciutat  ofereix  subvencions  per  ajudar  a  la
sostenibilitat  de projectes que hom entén són bons per la ciutat,  més enllà  dels que els
promouen  o  se’n  beneficien  directament.  Com  són  bons  el  compromís  i  l’esforç  que
transmeten aquells que impulsen projectes que, d’una manera o altres, es poden considerar
de valor afegit per a la ciutat. 

L’Ajuntament de Terrassa impulsa una ordenança de subvencions per oferir recursos amb
transparència i sentit de l’equilibri i l’equanimitat. Els ofereix a persones o entitats públiques o
privades  que  generen  propostes  de  valor  social.  Les  subvencions  són  un  instrument
institucional de suport a les activitats que des de la seva finalitat social incrementen el valor
de la ciutat, en totes aquelles dimensions que contribueixen al seu equilibri i al progrés de la
seva ciutadania.

L’actual ordenança va ser aprovada per acord plenari del 30 de març de 2017 (BOP de 3 de
maig  de  2017),  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, mitjançant decret 3840 de 24 d’abril de 2018 es va crear una Constituir la
Comissió de Treball de Subvencions, per l’elaboració i tramitació de bases específiques i la
coordinació de les subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, que ha posat en manifest una
sèrie de disfuncions entre l’actual ordenança, les bases específiques aprovades en data i les
convocatòries que s’efectuen anualment.

Aquest fet ha comportat que aquesta comissió hagi treballat  en una nova ordenança que
modifica l’ordenança actual i reforça i complementa la normativa existent, a la vegada que
regula aspectes mes genèrics en aquest àmbit per tal d’adaptar el procediment i la valoració
de les diferents línies de subvencions creades per l’Ajuntament al principis administratius de
simplificació i eficiència.

Fonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions.

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

La Llei  39/2015,  d’1 d’octubre de procediment administratiu  comú de les administracions
públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

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

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Vistos  aquests  antecedents  i  els  informes  dels  serveis  municipals  que  acompanyen  la
proposta, la Comissió Informativa de Serveis Generals, 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 30 de març de 2017 (BOP de 3 de maig de 2017).

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.

El president de la Comissió Informativa
 de Serveis Generals i Govern Obert
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