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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2022
Caràcter: Extraordinària
Data: 7 de juliol de 2022
Horari: de 12:00:00 a 14:17:00h
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila
Hi assisteixen:
MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGÉS ROSELL
ISIDRE MANUEL BAUTISTA COMPTE
FRANCESCA CAPELLADES LADEVESA
MARIA PELÀEZ MORENO
XAVIER GÓMEZ ÁLVAREZ
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
MARIA TERESA AYMERICH BOLTÀ
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO VEGA
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MARIA ELENA FERREIRO NIETO
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA
Assistits per el secretari accidental senyor Ricardo Muñiz Merino i l’interventora
la senyora Maria Rodríguez Barquero.
S’ha excusat d’assistir-hi:
JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
El contingut de la sessió plenària, amb les intervencions dels diferents
membres de la Corporació Local es troba recollit a la videoacta a l’enllaç
http://mediateca.svh.cat/
Ordre del dia
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1.0.1 ALCALDIA
1.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x
Sant Vicenç, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem per reorientar la política de
subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, avaluar l’ús dels
recursos públics i rendir comptes a la ciutadania. (M2412022000017)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDI4OTA1NmUtZTA0MC00Y2Q4LTljOGItYThiNjIwN2M3NzQ5&start=435
corresponent al minut 12:07:15 de la vídeoacta.

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor
JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (2) i SVCP (2) i els vots en contra de PSC-SVP
(7) i de la regidora no adscrita (1).
Expedient número: M2412022000017 Reorientar la política de subvencions
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, avaluar l’ús dels recursos públics i
rendir comptes a la ciutadania.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de
Junts x Sant Vicenç, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem per reorientar la política
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, avaluar l’ús dels
recursos públics i rendir comptes a la ciutadania.
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts destina anualment més de 5.000.000 €
a subvencions cosa que representa al voltant d’un 17% del pressupost
municipal. Aquestes subvencions van destinades a donar suports a diferents
àmbits de l’actuació municipal des de la promoció econòmica, comercial i
agrícola a l’ajut directe a les persones, a l’educació i a la cultura.
En el ple d’octubre de 2021 es va preguntar sobre la justificació de les
subvencions concedides el 2020 atès que aquestes es van justificar sense que
s’haguessin pogut realitzar la totalitat de les activitats objecte de subvenció.
Atès que també es va preguntar sobre algunes irregularitats i il·legalitats pel
que fa als pagaments en efectiu. Atès que l’alcalde va afirmar que totes les
subvencions s’havien pagat i justificat correctament.
Atès que la intervenció d’aquest ajuntament va expressar que s’havia produït
un debat tècnic per dirimir, en algun cas, si la despesa s’ajustava o no a
l’objecte de subvenció i també va expressar que no s’havia valorat la forma de
pagament en cap cas malgrat que s’havien fet pagaments de diferents formes.
Atès que en resposta a una petició del grup de JUNTS x Sant Vicenç,
formulada per instància el novembre de 2021, sobre el desglossament d’una
factura (treballs realitzats, materials utilitzats i hores de treball) per valor de
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41.478,80 € i d’informe tècnic justificatiu dels pagaments en metàl·lic; el regidor
d’economia va manifestar que l’ajuntament no requeriria més documentació
referent a una factura ja validada i que no consta a les bases de la subvenció
de la manera específica la metodologia de pagament.
Atès que es dóna el cas que per a la justificació d’un contracte menor existeix
l’obligació de fer una justificació detallada i en canvi, per a una subvenció
d’igual import o d’import molt més elevat s’accepta la justificació amb una
factura no detallada.
Atès que l’actual govern local ha passat a nominatives moltes subvencions que
haurien de ser per concurrència competitiva i està fent que allò que la llei
contempla com a excepcional passi a ser norma general.
Atès que el codi de conducta aprovat sessió plenària ordinària el passat mes de
gener incorpora el compromís amb la ciutadania de gestionar els recursos
públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’ha
concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de
respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
1. Actualitzar les bases generals de les subvencions del 2007 per assolir
els objectius generals de les subvencions.
2. Modificar l’article 26 de les bases generals sobre el control i anul·lació
de les subvencions en el sentit que l’Ajuntament hagi de comprovar que
es compleix amb les obligacions tributàries per part dels i les
beneficiaris.
3. Ajustar el Pla estratègic de les subvencions a aquesta actualització
reglamentària.
4. Incrementar els mecanismes de control en tot el procés per complir
tant amb les finalitats d’atorgament com amb les exigències de la
legalitat incorporant, en totes les bases i convocatòries de subvencions,
la clàusula d’obertura d’expedients informatius o de devolució si es
detecten irregularitats en la traçabilitat dels diners concedits o males
pràctiques en les formes de pagaments.
5. Acceptar la justificació simplificada de les subvencions, d’acord a
l’article 72 del RD 887/2006, del Reglament de la Llei General de
Subvencions, només per les subvencions atorgades amb imports
inferiors als 15.000 €.
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6. Garantir la contractació pública requerint memòries desglossades
quan es produeixin despeses superiors a 15.000 €. Aquesta memòria de
justificació desglossada ha de explicitar: materials utilitzats, hores de
treball realitzades, capacitació de les persones contractades.
7. Establir els mecanismes per l’acompliment del codi ètic aprovat al
gener de 2022 rendir comptes en la concessió d’ajuts i subvencions
d’acord als principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat,
objectivitat sostenibilitat i igualtat de gènere.
8. Auditar el procés de concessió de les subvencions per tal dirimir si els
criteris de concurrència pública i competitiva s’han garantit en tots els
casos i exigir responsabilitats polítiques als màxims responsables polítics
en la gestió econòmica.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc
aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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[Firma02-01]
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