MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) EN SUPORT DE LES
ENTITATS DEL MUNICIPI

VEÏNS PER RUBÍ (VR)

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit per via
correu electrònic, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El teixit associatiu de Rubí és ampli i molt divers, i és una peça fonamental de
la vida de la nostra ciutat: entitats culturals, esportives, educatives, veïnals,
cíviques, de serveis socials, etc. Segons la informació publicada a l’Open Data
Rubí, hi ha més de tres-centes entitats registrades en el Registre d’Entitats
Ciutadanes (REC). Aquest registre permet assegurar els canals de
comunicació amb l’Administració, accedir a diferents ajuts i serveis de
l'Ajuntament, com solꞏlicitar l'ús d'instalꞏlacions, etc.
L’Ateneu municipal de Rubí és el que gestiona el REC i ofereix un servei
d’orientació i formació relatiu a la gestió d’entitats: tràmits i procediment per
crear una associació, resolució de dubtes jurídics, fiscals, processos
d'adaptació o modificació d'estatuts, solꞏlicitud de subvencions, plans de
comunicació, recursos per la gestió del voluntariat, etc.
L’Ateneu també ofereix la possibilitat de ser la seu de diferents entitats de la
ciutat que ho demanin, així com disposar d’una bústia per a rebre la
correspondència.
Malgrat això, cadascuna de les entitats tenen necessitats diferents en funció del
tipus activitat o el nombre de socis. En aquest sentit ens trobem que moltes
entitats que fan les seves activitats en equipaments municipals, es queixen de
la falta de manteniment d’aquests o d’espai insuficient.
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D’altra banda, moltes altres entitats no disposen de cap equipament o espai per
desenvolupar les seves activitats, fruit de la falta d’un nou Pla d’Equipaments,
del qual es va iniciar la seva redacció l’any 2016, i que va quedar aturat.
Una altra de les queixes recurrents és el retard en el cobrament de les
subvencions atorgades, de tal manera que moltes entitats han d’assumir les
despeses d’actes de periodicitat anual, sense haver cobrat la subvenció de
l’any anterior.
Per conèixer les necessitats reals es fa imprescindible saber quines de les
entitats registrades estan en situació activa, i d’aquestes saber quines
necessitats concretes tenen per realitzar les seves activitats, per així valorar la
possibilitat de suport per part l’Ajuntament.
Un dels serveis que valoren positivament les entitats d’altres municipis és
disposar d’un portal web específic, gestionat per l’Ajuntament, on aparegui tota
la informació del teixit associatiu de la ciutat: informació de les entitats, serveis,
agenda, activitats, notícies, etc.

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents

ACORDS

1- Reprendre en el termini de tres mesos els treballs de redacció del Pla
d’Equipaments, actualitzant la informació de diagnosi de l’esborrany
inicial.
2- Redactar en el termini de sis mesos un informe on quedin reflectides
totes les necessitats de les entitats de Rubí, per poder valorar la
capacitat de l’Ajuntament per fer front a les millores necessàries en el
teixit associatiu.
3- Establir un Pla de manteniment efectiu en el termini de sis mesos per
aquells equipaments utilitzats per les entitats.
4- Establir un nou protocol de gestió de les subvencions que reben les
entitats, per agilitzar tots els tràmits.

2

5- Estudiar la possibilitat d’ampliar els mitjans humans i tècnics de suport a
entitats, per millorar el servei.
6- Crear en el termini de sis mesos un portal web específic amb tota la
informació del teixit associatiu de Rubí.
7- Fer arribar aquest acord a totes les entitats registrades en el REC.
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