
MOCIÓ PER A OFERIR SUPORT, ASSESSORAMENT i FORMACIÓ A LES ENTITATS DE
L’HOSPITALET.

L’Hospitalet té un teixit associatiu molt gran i d'una gran vitalitat. La ciutat disposa d’una gran
quantitat d’entitats de tot tipus (veïnals, esportives, culturals, gremials, oci i lleure, etc.) que
històricament han cohesionat la ciutadania i han creat una xarxa participativa de primera
categoria.

Una bona part d’aquestes entitats, a més de dur a terme la seva activitat pròpia, moltes
vegades han prestat uns serveis a la ciutadania i han anat fent una ciutat millor. Alguns
d’aquests serveis s’han hagut d’oferir per part de les entitats com a complement dels que
prestaven  les  administracions  públiques.  Fins  i  tot, en  alguns  casos  i  a  causa  de  la
inexistència  d’aquests  serveis  públics,  han  estat  les  entitats  qui  han  hagut  de  cobrir
necessitats no resoltes.

Atès que l’Ajuntament amb el temps ha anat donant  suport  a moltes d’aquestes entitats
dotant-les  de  més  recursos  (locals,  subvencions,  etc.)  perquè  desenvolupessin  la  seva
activitat  en  millors  condicions.  Sense  aquest  suport  algunes  no  podrien  desenvolupar
plenament les seves activitats.

Vist que gran part d’aquestes entitats són de petita dimensió i estan formades exclusivament
per voluntaris que hi dediquen una part del seu temps personal sense rebre cap mena de
compensació.

Vist  que  aquestes  petites  associacions  també  requereixen  una  feina  de  gestió
tècnicoadministrativa que venen realitzant els mateixos voluntaris de cada entitat, ja que els
és impossible d’externalitzar o de professionalitzar.

Atès que amb la recent legislació sobre transparència (llei 19/2014 de 29 de desembre de la
Generalitat de Catalunya i la llei 19/2013 de 9 de desembre del Govern de l’Estat) es regulen
els conceptes de transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, afectant
no  sols  a  les  administracions,  sinó  també  a  les  entitats  que  es  relacionen  amb
l’administració.

Atès que la legislació tributària (Llei  7/2012, de 29 d’octubre i  posteriors, del Govern de
l’Estat) que entre altres temes regula els pagaments a proveïdors, pot afectar també a la
gestió administrativa i financera d’algunes entitats.

A partir  de  l’entrada  en  vigor  d’aquesta  nova  legislació  que  obliga  a  modificar  alguns
procediments  administratius  en ajuntaments  i  entitats,  això  acaba fent  més complexa la
gestió administrativa d’unes petites entitats en què els voluntaris difícilment poden dedicar-hi
més temps, esforç i recursos, quedant en una situació molt complicada.

Les entitats que es trobin en aquesta situació i a causa de la no professionalització de les
tasques administratives, poden cometre errors que comportin conseqüències negatives o



que fins i tot, veient la dificultat que suposa tot això, finalment desisteixin de sol·licitar cap
subvenció, cosa que les situaria en una posició encara de més debilitat.

L’Ajuntament, seguint amb la seva política de donar suport al teixit associatiu local hauria
d’adaptar-se a les noves realitats i continuar donant suport a aquestes entitats, també amb
recursos administratius. El teixit associatiu ha de percebre l’Ajuntament com una institució
que  fa  tot  per  ajudar-los  i  evitar  que  l’administració  acabi  sent  una  font  d’entrebancs
burocràtics.

Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra  Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Instar  a  l’Ajuntament  a  oferir  i  reforçar  activament  suport  i  assessorament
administratiu a les entitats de l’Hospitalet per a garantir que la seva gestió sigui correcta i
que aquestes no hagin de suprimir cap activitat per motius administratius i burocràtics.

Segon.- Instar  a  l’Ajuntament  a  realitzar  diferents  sessions  formatives  sobre  gestió  i
administració d’entitats.

Tercer.- Instar  a l’Ajuntament  a informar  directament  a les  entitats  de la  ciutat  d’aquest
suport, assessorament i formació per a garantir que totes puguin accedir-hi.

Quart.- Comunicar els presents acords al Consell de Ciutat i a totes les entitats que han
rebut subvencions de l’Hospitalet. 


