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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A L’ELABORACIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CUGAT
1. Atès que, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, regula les
subvencions de les Administracions públiques amb l’objectiu fonamental de què
l’activitat pública es desenvolupi dins del paràmetres que la pròpia llei imposa,
establin els mecanismes adequats per al seu control previ i avaluació posterior.
2. Atès que, les subvencions han estat i són un instrument important per a
l’assoliment dels objectius de les polítiques locals.
3. Atès que, els principals objectius que l’Administració local ha de marcar al seu
àmbit de concessió de subvencions són els següents:


Afavorir i fomentar l’activitat d’interès públic i general què realitza la societat
civil.



Fomentar la inclusió social, professional i laboral de les persones mitjançant
ajuts econòmiques a les persones en situació de vulnerabilitat social.

4. Atès que, la concessió de subvencions ha de complir amb els principis de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. Així
mateix, ha de prevaler l’eficàcia davant el compliment dels objectius marcats per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També ha d’orientar la feina en la direcció
de ser eficaç en l’assignació dels recursos públics i en el control de la
discrecionalitat administrativa.
5. Atès que, com element de millora de la eficiència en la concessió de subvencions
la Llei estableix la necessitat d’elaborar en cada administració, un Pla estratègic de
subvencions. Un Pla que permeti relacionar els objectius marcats i els efectes que
es pretenen aconseguir, amb els costos previstos i el seu finançament, amb
l’objecte d’adequar les necessitats públiques a cobrir mitjançant subvencions amb
els recursos disponibles, què sempre són limitats.
6. Atès que, la Llei general de subvencions determina a l’article 8 que, els òrgans
de les administracions públiques han de concretar en un pla estratègic de
subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.

7. Atès que, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament
de la llei 38/2003 de 17 de novembre regula la realització dels plans estratègics de
subvencions amb suficient flexibilitat com perquè els òrgans de les administracions
públiques assumeixin el valor que, en termes d’eficàcia, eficiència i transparència
suposa la seva adequada aprovació i seguiment.
8. Atès que, l’article 10 del reglament, estableix els principis directors del plans
estratègics i els configura com a un instrument de planificació de les polítiques
públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o
interès social o de promoció d’una finalitat pública.
9. Atès que, l’Ajuntament de Sant Cugat concedeix una gran quantitat de
subvencions en diferents àmbits com són: l’esportiu, cultural, social, econòmic, etc.
Des del nostre grup considerem que l’Ajuntament ha d’elaborar un Pla estratègic de
subvencions propi, tal i com fam altres ciutats de Catalunya i de la resta de l’estat
espanyol.
10. Atès que, les activitats de l’Administració que comportin la gestió de recursos
econòmics s’han de caracteritzar per la transparència i per la eficiència en
l’assignació i utilització dels recursos, així com de la seva posterior avaluació i
control del compliment dels objectius que es persegueixen amb aquesta despesa.
Es clar, que les subvencions han d’estar dins d’aquestos recursos econòmics.
11. Atès que, el Pla estratègic s’ha d’aprovar anualment i ha de recollir les
principals línies estratègiques d’actuació, totes les subvencions concedides per
l’Ajuntament, tant en règim de concurrència competitiva, com les concedides de
forma directa.
Per tot això, el grup municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS,
1. L’Ajuntament de Sant Cugat elaborarà anualment un Pla Estratègic de
Subvencions en el qual es concretaran:


Els objectius estratègics, amb la descripció de l’efecte i l’impacte que
s’espera aconseguir amb l’acció institucional i que han d’estar vinculats amb
els objectius establerts en el corresponent programa pressupostari.



Les línies de subvenció en les quals es concreta el pla d’actuació.



Les quantitats previsibles i les fons de finançament amb compliment del
principi d’estabilitat pressupostària.



El règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de
subvencions que s’estableixin.



Els resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors.



La vigència del Pla.

2. En l’elaboració del Pla estratègic de subvencions participaran totes les àrees i
serveis responsables de la gestió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.
3. La transparència és una exigència ciutadana en la seva relació amb les
administracions públiques i amb les persones que els representen, per això totes
les informacions i dades del procés des de la concessió de les subvencions, incloses
les quantitats, beneficiaris i objectius, fins a la posterior avaluació, s’han de
publicar al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat.

