PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER ESTABLIR UNA LÍNIA DE
SUBVENCIONS PER A L’ADEQUACIÓ DE LOCALS D’ENTITATS SENSE
AFANY DE LUCRE
APROVADA
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

Terrassa és una ciutat viva, amb un teixit associatiu envejable d'arrels històriques i que
creix cada dia sota la pulsió d'una ciutadania implicada en els més variats aspectes de
la nostra societat. Entitats i associacions que es desenvolupen sota l'empara i el
voluntarisme de les persones que les impulsen i que, en moltes ocasions, han passat a
esdevenir autèntiques institucions ciutadanes que no només defensen i promouen la
cultura, l'esport o abanderen causes socials, sinó que a més exerceixen de referents
ineludibles per explicar qui som i són bucs insígnia per projectar la imatge de la nostra
ciutat de portes enfora.
El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) dóna0 bona
mostra d'aquesta vitalitat en la seva fluctuant base de dades pública on mai hi ha totes
les existents ni, malauradament, viuen totes les que hi són.
A voltes, algunes entitats i associacions de la ciutats es dilueixen amb el temps per
haver acomplert la funció per la qual varen ser creades o bé, senzillament, per no
haver trobat el suport ciutadà per desenvolupar el projecte per al qual les varen idear.
Altres, però, perviuen i es consoliden en el temps a força de tenacitat i enginy de la
ciutadania, capaç de sumar voluntats i obtenir recursos per fer créixer els seus
projectes i, amb ells, enriquir la ciutat. Un repte gens menyspreable en el qual s'han de
superar esculls de grans proporcions, el primer del qual sens dubte és el de trobar i
mantenir un espai que compleixi els requisits per desenvolupar l'activitat i els objectius
que persegueix l'entitat.
En aquest punt s'ha de reconèixer l'esforç de l'Ajuntament per oferir al teixit associatiu
de la ciutat espais municipals per desenvolupar la seva activitat i assegurar-ne la seva
pervivència. Un recurs absolutament indispensable que s'ha de continuar incentivant

com fins ara però que no ens ha de fer oblidar a totes aquelles entitats i associacions
que, amb tenacitat, han aconseguit conquerir els seus propis espais.
Parlem de locals i instal·lacions disseminats per tota la ciutat, de lloguer o de propietat,
que iniciatives ciutadanes han acabat adaptant, construint i conquerint per a
desenvolupar una activitat enfocada a tota la ciutadania. Espais a voltes inhòspits que
entitats i associacions han adaptat a força d'enginy i captació de recursos entre els
seus associats per adaptar-los als seus objectius i complir les normatives vigents.
No obstant això, parlem d'esforços que molts cops superen la capacitat econòmica de
les pròpies entitats per establir un ritme correcte de manteniment de les instal·lacions,
adaptar-se als canvis en la normativa de seguretat o d'accessibilitat o, senzillament, fer
les obres pertinents per adaptar els espais a les activitats que volen desenvolupar.
Limitacions que condemnen a algunes associacions de la nostra ciutat a reduir la seva
activitat, ocupar espais sense complir la normativa o, fins i tot, a posar en risc la seva
pròpia continuïtat.
Una realitat a la qual l'Ajuntament no pot seguir fent els ulls clucs, requerint d'una
inversió continuada i decidida per tal d'assegurar i consolidar els espais
d'independència de l'associacionisme ciutadà arreu de Terrassa.
És per aquests motius que proposem els següents:
ACORDS
1.- Establir una línia de subvencions permanent en els pressupostos a aprovar durant
aquesta legislatura no inferior a 200.000 euros anuals per a la millora i adequació de
locals estables d'entitats sense afany de lucre, ja siguin de caire cultural, esportiu o
social, inscrites al RMEAC.
2.- Per tal de poder fer efectiva aquesta mesura en els pressupostos de 2017, redactar
i aprovar durant l’any 2016 les bases reguladores de les esmentades subvencions,
sense contradir el Reglament general de subvencions, establint els requeriments a
acomplir per part de les entitats per tal de poder-se acollir a aquestes subvencions
assegurant una continuïtat en l'activitat que justifiqui la inversió pública en les mateixes
i el benefici social que se'n derivi.
3.- Establir una ordenació prioritària de les actuacions subvencionables d’obres i
instal·lacions permanents incloent, entre altres conceptes:
Mesures de millora de l'accessibilitat

Obertura i ampliació de sortides d'evacuació i altres treballs relatius a
condicions de seguretat
Mesures de seguretat contra incendis i de seguretat estructural.
Condicions de protecció acústica.
Adequació de sanitaris, vestidors, dutxes i instal·lacions auxiliars.
Condicionament d'accessos i vestíbuls
Adequació d'instal·lacions elèctriques
Actuacions de manteniment de la solidesa estructural d’edificis, façanes i
cobertes
Actuacions de millora de camps esportius, pavellons i espais de naturalesa
similar
4.- Donada la naturalesa d'algunes d'aquestes obres, establir un import màxim de les
subvencions, de fins a un 75% del cost de la proposta i/o un màxim de 30.000 euros
per any, per tal d'assegurar que l'ajuda pública prima la qualitat dels projectes
subvencionats i el seu objectiu de perdurabilitat per sobre de solucions provisionals.
5.- Un cop desenvolupat el marc normatiu d'aquesta nova línia d'ajudes, donar-la a
conèixer directament a totes les entitats de caire cultural, esportiu i social de la ciutat
amb seu estable en règim de propietat o lloguer per tal que puguin tenir temps de
presentar, si ho creuen oportú, projectes a subvencionar ja en l'exercici 2017.
6.- Demanar a altres administracions que obrin línies de subvencions adequades a
aquesta mateixa finalitat.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.

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

Terrassa, 20 de maig de 2016

