
AJUNTAMENT DE REUS

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL

ASSUMPTE: consulta  formulada  per  l'alcaldessa  accidental  en  relació  a  la  moció

presentada  pel  Grup  Municipal  Ciutadans  en  relació   a  la  supervisió  de  la  publicitat

institucional i de les subvencions las mitjans de comunicació.

ANTECEDENTS:

I.  El  grup municipal  Ciutadans ha presentat una moció per ser debatuda i,  si  s'escau,

aprovada pel ple de la Corporació que proposa l'adopció dels següents acords:

1.  Encarregar a la Comissió Informativa de Transparència les funcions de supervisió

de la publicitat institucional i de les subvencions que l'Ajuntament de Reus, els seus

ens  dependents  i  les  empreses  municipals  contracten  i/o  lliuren  als  mitjans  de

comunicació o empreses del sector de la comunicació.

2.   Encarregar  a  la  Comissió  Informativa  de  Transparència  la  funció  d'emetre

dictamen prèviament  a  la  decisió  sobre  el  lliurament  de subvencions  i  sobre  la

contractació de publicitat a mitjans de comunicació o empreses del sector de la

comunicació.

3.  Publicar  al  portal  de  Transparència  el  detall  de  subvencions,  signatura  de

convenis, ajuts o acords de patrocini amb mitjans de comunicació o empreses del

sector de la comunicació.

II. Per part de la Sra. Montserrat Vilella, actuant com alcaldessa accidental, s'ha sol·licitat a

aquesta secretaria que s'informi sobre la legalitat de la moció.

FONAMENTS DE DRET:
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I.  Segons  determina  l'article  60  del  decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya :

«60.1 En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions

d'estudi,  d'informe  o  de  consulta.  Als  altres  municipis  poden  haver-hi  aquestes

comissions,  sempre que les  hagi  previst  el  reglament orgànic  o ho acordi  el  ple  de

l'ajuntament.  En  qualsevol  cas,  als  municipis  que  són  capital  de  comarca  s'han  de

constituir les esmentades comissions,  amb independència del nombre d'habitants del

municipi.

60.2 Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que

s'han  de  sotmetre  a  la  decisió  de  ple  o  de  la  comissió  de  govern  quan  actuï  per

delegació d'aquest. També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de

sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. (...)»

II.   En  el  mateix  sentit  i  concretant  les  previsions  legals  esmentades  en  el  règim

organitzatiu  de  l'Ajuntament  de  Reus,  l'article  133  del  Reglament  Orgànic  Municipal

(ROM) estableix:

«Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per

funció  l’estudi,  l’informe o la  consulta  dels  assumptes  que  hagin  de ser  sotmesos  a

coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o

desconcentració  d’aquest,  així  com  el  seguiment  de  la  gestió  de  l’alcalde/essa,  la

Comissió  de  Govern  i  els/les  regidors/es  que  ostentin  delegacions  o  competències

desconcentrades,  sense perjudici  de  les  competències  de control  que corresponen al

Ple.»

III.  Pel  que  fa  al  tercer  apartat  de  la  moció  relativa  a  la  publicació  al  Portal  de

Transparència de les subvencions, convenis o ajuts atorgats a mitjans de comunicació o

empreses del sector de la comunicació cal dir que els article 13, 14, 15 de la Llei 19/2014,

de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern

estableixen  la  obligació  de  publicar  al  portal  de  transparència  la  informació  pública

relativa a la contractació, als convenis i a l'activitat subvencional de l'administració. De

forma específica l'article 11 de la mateixa llei estableix la obligació de donar publicitat al
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cost i altres aspectes relatiu a les campanyes de publicitat institucional 

Per tot l'exposat es formulen les següents CONCLUSIONS:

1.  La proposta de que la Comissió informativa de transparència supervisi  la publicitat

institucional i les subvencions a  atorgats a mitjans de comunicació o empreses del sector

de  la  comunicació  s'adiu  amb  les  funcions  de  seguiment  de  la  gestió  del  govern

municipal previstes a l'article 133 del ROM.

2.  Pel  que  fa  a  la  proposta  de  que  la  Comissió  informativa  de  transparència  emeti

dictamen previ a la decisió d'atorgament de subvencions o contractació de publicitat a

mitjans de comunicació o empreses del sector de la comunicació,  cal  dir  que només

resultarà procedent aquest dictamen en el cas que l'atorgament de la subvenció o la

contractació de publicitat fos competència del ple o la junta de Govern per delegació

d'aquest. Cal fer notar que aquesta darrera circumstancia actualment no es pot donar ja

que la Junta de Govern no ostenta cap competència delegada del ple.

Pel que fa a la contractació s'ha de tenir en compte que únicament correspon al ple la

competència sobre les  contractacions  que superin el  10% dels  recursos ordinaris  del

pressupost municipal d'acord amb la DA 2a del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Només

en aquests casos procediria el dictamen de la Comissió informativa sobre la contractació

de publicitat. 

En relació al dictamen sobre l'atorgament de subvencions no havent-hi cap previsió legal

en relació a la competència del ple per a l'atorgament de subvencions caldrà estar al que

disposin les bases de les diferents convocatòries i a l'ordenança general de subvencions

de l'Ajuntament de Reus que, amb caràcter general i llevat que es disposi el contrari en

les respectives bases, atorga al Ple la competència per aprovar les bases i a l'alcalde la

concessió de les subvencions (article 7). 

 

3. Finalment en relació a la publicació d'ajuts, convenis o acords de patrocini al portal de
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transparència, cal dir que aquesta obligació es troba recollida als articles 13, 14 i 15 de la

Llei 19/2014 i de forma específica a l'article 11 en relació a les campanyes de publicitat

institucional.

Aquest és el meu parer que sotmeto a qualsevol altre de més fonamentat en dret.

Reus, 14 de setembre de 2016

El Vicesecretari

Josep M. Sabaté Vidal

Vist i plau,

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau
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