
ACTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXTRAORDINÀRIA

Sant Vicenç dels Horts, 21 de setembre de 2018

A les 09:00:00  hores es reuneix a la sala de sessions de la Casa de la Vila,  
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en el termes legalment previstos i en 
primera convocatòria, i per tractar els punts a incloure en la Comissió Especial 
de Comptes extraordinària, els membres que a continuació es relacionen, 
sota la presidència de la senyora Maria Teresa Aymerich Boltà, actuant com a 
secretària accidental la senyora Cristina Gelabert Oriol. 

Assistents:

MANUEL ORTEGA GONZALEZ
LLORENÇ PERARNAU COSTA
JORDI GIL DORADO
GEORGINA GONZALEZ GARCIA
MIGUEL COMINO HARO
CARLOS GOMEZ ALVAREZ
SANTOS MATEO FRANCO
SUSANA MARTIN HERNANDEZ
CRISTINA GELABERT ORIOL
MANUEL MORAL FLORES

A continuació es procedeix a despatxar els assumptes que integren l’ordre del 
dia  de  la  sessió  extraordinària  la  Comissió  Especial  de  Comptes  de 
l’Ajuntament, dels quals tots els grups tenen la documentació corresponent i 
que es relacionen tot seguit:

1. - ECONOMIA

1.1. - Requeriment als Grups Municipals de la declaración de justificació 
de les aportacions municipals dels exercicis 2011 al 2014

La Presidència posa a votació aquest punt i la Comissió Especial de Comptes 
extraordinària per abstencions dels grups municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-E, 
PDeCAT,  C’s,  regidor  no  adscrit  i  regidora  no  adscrita  i  vots  a  favor  de 
JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP, acorda aprovar la proposta transcrita literalment 
com següeix:

“Expedient número: G0262018000119 Aportacions als Grups Municipals.
 Tràmit  relacionat: Requeriment  als  Grups  Municipals  de  la  declaració  de 
justificació de les aportacions municipals dels exercicis 2011 al 2014.



Amb data 7 de febrer de 2018 la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la informació 
Pública (GAIP), mitjançant resolució 19/2018, acorda el següent:

“”1. Estimar la reclamació 426/2017 i  declarar el dret  de la persona reclamant a obtenir  la  
informació relativa a la relació de despeses realitzades pels grups municipals de l’Ajuntament  
de Sant Vicenç dels Horts amb càrrec a les aportacions rebudes de l’Ajuntament durant els  
anys 2011 a 2014, en els termes expressats en els FJ anteriors, així com a la documentació  
justificativa de les despeses o factures, anonimitzades en els termes establerts al FJ 4.

2. Requerir  a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a que lliuri  a la persona reclamant la  
informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de quinze dies.

3. Requerir l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a informar a la GAIP de l’òrgan o la persona  
responsable de l’execució d’aquesta Resolució, així com de les actuacions dutes a terme per al  
seu compliment, dins del termini de quinze dies.

4. Convidar la persona reclamant a comunicar a la GAIP qualsevol incidència que sorgeixi en  
l’execució d’aquesta Resolució i que pugui perjudicar els seus drets i interessos.

5. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 426/2017 i disposar la publicació  
d’aquesta resolució al web de la GAIP.””
 
D’acord  el  que  disposa  l’article  89.2  del  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM),  on 
s’estableix que els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de 
les subvencions referides, les quals han d’estar sempre a disposició de l’alcaldessa i 
s’hauran de justificar davant la Comissió Especial de Comptes, d’acord a l’article 14 de 
la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol i d’acord a l’article 212 del RD-L 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Requerir  als grups municipal  PSC-PM, JUNTS X SVH VxC-ERC, PARTIT 
POPULAR, ICV-EUIA-EPM i CONVERGENCIA I UNIO per que en el termini de quinze 
dies presentin davant aquesta Comissió Especial de Comptes les declaracions de les 
despeses corresponents a les aportacions econòmiques rebudes d’aquest Ajuntament 
en relació als exercici  econòmics 2011 al  2014, ambdues inclosos,  d’acord amb el 
model de declaració aprovat en la Comissió del dia 11 de maig de 2018.  
rma01-01]
Segon.-  Notificar aquest acord als grups municipals PSC-PM, JUNTS X SVH VxC-
ERC, PARTIT POPULAR, ICV-EUIA-EPM i CONVERGENCIA I UNIO.

Tercer.- Comunicar  aquest  acord a la Comissió de Garantia del Dret  d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP).”

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 
09:30 hores.

La secretària accidental
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