Ajuntament de Mataró

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PER SER CONTESTAT PER ESCRIT SOL·LICITANT INFORME SOBRE LA
LEGALITAT DE CONVENIS AMB SOCIETATS MERCANTILS
A l’expedient de modificació del Pressupost 2018 d’aquest Ajuntament, aprovat al passat Ple
Municipal ordinari corresponent al mes de juliol, hi trobem la incorporació d’un conveni o subvenció
nominativa amb la societat “La Fàbrica Naranja de Películas, SL” per import total de 15.000 euros,
que s’apliquen a partides pressupostàries de la Direcció de Cultura i la Direcció de Promoció
Econòmica a parts iguals.
Des de fa anys, l’Ajuntament de Mataró estableix convenis amb entitats sense afany de lucre per a
la realització o organització d’accions, esdeveniments o serveis, siguin de titularitat pública o
privada. En canvi, no és habitual la signatura de convenis d’aquestes característiques amb
empreses. Amb les societats mercantils si que és habitual la signatura de contractes, i depenent de
l’import, a través de la convocatòria d’un concurs públic per tal de garantir els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquests principis també s’han
de donar en les subvencions, siguin o no nominatives, així com garantir els principis d’utilitat
pública, interès social i promoció d’una finalitat pública.
Els informes jurídics sempre ho han indicat d’aquesta manera i fins i tot havien qüestionat, a finals
del mandat 2007-2011, l’excessiu nombre de convenis o subvencions nominatives que el propi
ajuntament, i en aquell moment també els organismes autònoms, contreien amb entitats de tot tipus.
En aquesta línia, es dóna el cas que a partir de 2010 no es va poder executar el conveni amb la
companyia Art i Trànsit Dansa, SL., que figurava aprovat a les bases d’execució del corresponent
pressupost.
És atenent a tot el que s’ha dit anteriorment i per tal de disposar de totes les garanties jurídiques
necessàries i tenir el convenciment que no s’ha perjudicat cap persona i/o entitat, el Grup Municipal
de CIU, formula per ser contestat per escrit, el següent,
PREC:
Que s’encarregui al Secretari General de la Corporació, o als Serveis Jurídics que aquest designi, la
redacció d’un informe jurídic per aclarir si el conveni de referència s’ha fet d’acord a dret, així com
definint en quins casos és possible signar i executar un conveni o subvenció nominativa amb una
societat mercantil i en quins casos això no és possible. Aclarint també si, en el seu dia, es podria
haver perjudicat a la societat Art i Trànsit Dansa, SL per la no execució del conveni aprovat a les
bases d’execució del pressupost del 2010, atès que a l’expedient hi figuraven els corresponents
informes sobre el compliment dels principis d’utilitat pública, interès social i promoció.
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