PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERCMES DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER A LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS I LA SEVA NORMATIVA VINCULADA.
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya - Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa,
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Terrassa, per acord plenari de 21 de desembre de 2004, disposa d’una
Ordenança general de subvencions que en el seu article 1.a diu literalment:
“S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l'ajuntament o
entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, l'execució
d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació,
en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat
pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.”

Complementàriament, i amb caràcter anual, l’Ajuntament publica les Bases específiques que
han de regir l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçades al
foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i d’interès social, que concreten des
del punt de vista sectorial, i entre d’altres aspectes, els requisits que han de complir les
sol·licituds de subvenció, l’execució dels projectes subvencionats i la seva justificació.
A la base 4 de les Bases específiques..., corresponents a l’exercici 2015, es detallen un seguit
de criteris d’atorgament de les subvencions, amb l’objecte de jerarquitzar i prioritzar les
sol·licituds de subvenció que es presenten al procés de concurrència competitiva que
anualment es convoca. Tot i fer-se una enumeració exhaustiva de criteris d’atorgament,
complementada amb els criteris sectorials que s’expliciten als diferents annexos de les Bases,
ni en aquestes ni en l’Ordenança general s’hi recull cap mena de metodologia estandaritzada
que permeti ordenar jeràrquicament i puntuar de forma objectiva els mèrits de les diferents
sol·licituds de subvenció en relació als criteris d’atorgament de les mateixes.
Aquesta mancança dificulta de forma ostensible els processos de valoració i selecció de les
propostes, i és un inconvenient rellevant en l’assegurament d’una relació justa i equilibrada de
l’ajuntament amb les entitats i associacions ciutadanes. Considerem necessari, per higiene
democràtica bàsica, garantir que l’atorgament d’ajuts econòmics a entitats i associacions
respon a criteris clars i transparents, evitant el risc que la societat civil pugui percebre que la
força del costum, l’amiguisme o el clientelisme polític tenen alguna incidència en el procés de
selecció.
De la mateixa manera, en els processos de justificació de les subvencions rebudes, ni
l’Ordenança ni les Bases contemplen la realització de cap avaluació metodològicament
estandaritzada que permeti acreditar que els ajuts atorgats han obtingut l’impacte previst. En
aquest sentit, i per bé que les memòries justificatives dels projectes subvencionats i el

rendiment de comptes econòmic dels mateixos són imprescindibles, considerem també
necessari poder disposar d’una matriu valorativa general que permeti puntuar també els
projectes subvencionats ex-post, afegint així major rellevància al criteri d’utilitat social dels
ajuts en anys a venir.
Finalment, considerem que l’ajuntament també ha de treballar per impulsar la qualitat
democràtica en la gestió de les entitats amb les que col·labora, requerint-les que siguin
transparents en la presentació de comptes i que tinguin un funcionament ordinari participatiu i
democràtic. En aquest sentit, considerem necessari incorporar als criteris d’atorgament de les
subvencions un conjunt d’indicadors normalitzats relatius al grau de transparència i
democràcia interna de les entitats
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Efectuar a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa les
modificacions que siguin necessàries per catalogar, estandaritzar i objectivar una metodologia
de puntuació quantitativa i qualitativa ex-ante que permeti seleccionar i jerarquitzar les
sol·licituds presentades a les diferents convocatòries anuals, tot facilitant la comparabilitat
entre les mateixes.
Segon. Efectuar a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa les
modificacions que siguin necessàries per catalogar, estandaritzar i objectivar una metodologia
d’avaluació ex-post quantitativa i qualitativa que permeti valorar l’impacte i la utilitat social
dels projectes subvencionats a les diferents convocatòries anuals, tot facilitant la
comparabilitat entre els mateixos.
Tercer. Actualitzar les Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions per
part de l’Ajuntament de Terrassa adreçades al foment de projectes, activitats i serveis
d’utilitat pública i d’interès social, de forma que en cada any s’hi incorporin únicament les
variacions de calendari, import o procediment que es considerin necessàries, tot mantenint
l’estabilitat en els criteris d’atorgament i avaluació dels projectes reflectits a l’Ordenança
general.
Quart. Elaborar una nova Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa per
ser aprovada durant l’any 2016 i que entri en vigor per l’atorgament de subvencions de l’any
2017.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.

Isaac Albert i Agut
Portaveu del GM d’ERC-MES

Terrassa, 23 de novembre de 2015.

