MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DE L’1 DE
DESEMBRE DEL 2017 PER MILLORAR LA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA
PEL QUE FA A LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat mes de juliol es va fer públic que l’Ajuntament de Reus havia obtingut un resultat
de 96,3 sobre 100 en l’avaluació realitzada per Transparència Internacional (ITA) a
Espanya, organisme que mesura el nivell de transparència de les institucions públiques
mitjançant l’avaluació de les dades i de la informació que fan pública a la seva pàgina web
a partir de diversos indicadors. L’ITA avalua anualment la transparència dels 110
ajuntaments més grans de l’Estat i, amb el resultat abans esmentat, enguany el consistori
reusenc se situa al lloc número 43 del rànquing, amb un resultat per damunt de la mitjana
estatal, que és de 89,7.
L’any 2014, la puntuació de l’Ajuntament de Reus en aquest índex va ser de 90 sobre 100,
de manera que en 3 anys s’ha millorat el nivell de transparència del portal web municipal.
No obstant això, des de Ciutadans creiem que l’Ajuntament ha de seguir treballant en
aquest àmbit per obtenir encara millors puntuacions en l’índex de l’ITA i assolir el màxim
resultat, com ja tenen ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona o Lleida, i perquè cap
veí de Reus es trobi en la situació de buscar determinada informació pública a la web de
Transparència i veure que no està publicada.
Un dels àmbits que poden generar més dubtes i desconfiança entre els ciutadans són les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus. Recordem que el passat 2016 el
consistori va concedir ajudes a entitats, particulars i empreses per valor de més de 5
milions d’euros. Actualment, el portal de Transparència dóna informació sobre els ajuts i
subvencions a entitats, però només detalla la convocatòria a la qual s’han acollit els ens
sol·licitants de la subvenció, el nom de l’entitat beneficiària, l’import concedit i la partida
pressupostària a la qual s’afectarà la subvenció. És a dir, no es publica cap documentació
que permeti comprovar que les subvencions lliurades s’han destinat a la finalitat per la
qual es van concedir, documentació que, cal remarcar, l’entitat beneficiària està obligada a
presentar.

Per això, i per evitar possibles queixes de discriminacions, considerem que seria positiu
que el portal web de Transparència també inclogués la documentació que justifiqui que els
diners de les subvencions s’han gastat on s’havien de gastar i que s’han destinat al
propòsit pel qual van ser lliurats, amb informació clara i detallada, evidentment sense
vulnerar en cap moment la Llei de Protecció de Dades.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus continuï treballant en la millora del portal web de
Transparència i Bon Govern, amb l’objectiu d’obtenir uns resultats encara millors en la
propera avaluació que realitzi l’organisme Transparència Internacional (ITA) a Espanya.
Segon. Que, amb l’objectiu de millorar la transparència en l’àmbit de les subvencions a
entitats lliurades pel consistori, a l’apartat de “Subvencions i ajuts públics” del portal web
de Transparència i Bon Govern es publiquin, a banda del llistat de les subvencions
concedides per l’Ajuntament de Reus a entitats, associacions i organismes, també les
memòries tècniques i econòmiques de cada subvenció i la resta de documentació
justificativa dels comptes presentada pels ens beneficiaris dels ajuts.
Tercer. Que en l’apartat de “Subvencions i ajuts públics” del portal web de Transparència i
Bon Govern també es publiquin els convenis signats entre l’Ajuntament i les entitats que
reben subvencions i/o els decrets que detallen la concessió de subvencions i l’objecte o
finalitat de les mateixes.
Quart. Que aquestes publicacions es facin efectives en un termini no superior a 6 mesos
a partir de la data d’aprovació d’aquesta moció.
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