
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA
TRANSPARÈNCIA EN LES AJUDES A ENTITATS

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Rebre diners públics en forma de subvenció o bé en forma de contracte públic  té
aparellades  unes  obligacions  de  bon  ús  dels  recursos  i  de  transparència  en  l’ús
d’aquests recursos. 

Respecte  les  subvencions  l’article  3.b)  de  la  Llei  19/2013  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com l’article 3.1.b) de la
Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana imposa l’obligació a les:

    a) Entitats privades que perceben durant un any més de 100.000€ en ajudes i
subvencions públiques (de qualsevol entitat pública).

    b) Entitats privades que perceben en les que les ajudes i subvencions públiques
superen el 40% dels seus ingressos anuals (sent més de 5.000€).

Que facen públiques les següents informacions al seu web: 

- Informació institucional, organitzativa i de planificació (funcions que desenvolupen,
normativa d’aplicació, estructura organitzativa, amb organigrama, responsables i perfil i
trajectòria professional)

- Informació econòmica i pressupostària (contractes amb administracions públiques,
convenis  amb  administracions  públiques,  subvencions  i  ajudes  procedents
d’administracions  públiques,  pressupostos  i  informació  sobre  execució,  comptes
anuals  i  informes  d’auditoria  i  de  fiscalització,  retribucions  anuals  dels  càrrecs  i
responsables i indemnitzacions per abandó del càrrec).

En conseqüència, per la responsabilitat d’una corporació local com la nostra de vetllar



pel  bon  ús  dels  recursos  públics  i  entenent  que  la  transparència  és  un  element
fonamental per a la construcció d’una ciutadania crítica i cohesionada, preguntem: 

    • L’Ajuntament d’Alcoi ha inclòs una clàusula de transparència en totes i cadascuna
de les subvencions concedides i convenis subscrits  a entitats de la ciutat? 

    • Si existeix aquesta clàusula, vigila l’Ajuntament d’Alcoi que s’acomplisca? 

    • Si es vigila i no s’acompleix, té l’Ajuntament d’Alcoi prevista algun tipus de sanció? 

Per tot això demanem: 

1. Que l’Ajuntament  d’Alcoi  incloga a totes les subvencions i  convenis  signats
amb entitats de les característiques esmenades una clàusula de transparència
per  a  que  les  entitats  beneficiàries  acomplisquen  amb  aquesta  mesura  de
transparència 

2. Que l’Ajuntament d’Alcoi demane proves de l’acompliment d’aquesta obligació
per part de les entitats beneficiàries de subvencions i convenis públics 

3. Que l’Ajuntament d’Alcoi pose a disposició de les entitats beneficiaries suport
administratiu i tècnic per a poder fer front a aquesta demanda de transparència
en el cas que les entitats pel seu caràcter no puguen fer-hi front, per al bé
comú de la ciutadania de conèixer l’ús que es fa dels recursos públics de la
ciutat d’Alcoi. 

4. Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga sancions a les entitats que no acomplisquen
amb la necessitat de transparència que cal en l’ús dels recursos públics i amb
la normativa vigent. 

Alcoi, 28 de setembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


