
MOCIÓ DEL GM ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP) EN 
SUPORT DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI EN TEMPS DE COVID

El ple de novembre del 2019 vam aprovar per Junta de Portaveus una moció presentada 
inicialment pel GM Veïns per Rubí en suport de les entitats del municipi. En ella es recollien 
acords i terminis que no han estat, fins ara, duts a terme: informe sobre les necessitats del teixit 
associatiu, pla de manteniment dels equipaments d’entitats, nou protocol de gestió de les 
subvencions, valorar ampliar els mitjans humans i tècnics de suport a entitats, crear un portal 
web específic o iniciar la redacció del Pla d’Equipaments. 

L’esclat de la pandèmia del COVID19 el març i el posterior confinament i limitació de la distància 
social ha provocat que les entitats hagin hagut d’aturar o reduir l’activitat, en alguns casos amb la
conseqüent pèrdua d’ingressos derivats de quotes o activitats, però amb el manteniment de les 
despeses quan són estructurals (lloguers, subministraments, personal). Algunes de les entitats 
vinculades a acció social han vist, pel contrari, intensificada la seva feina. 

Aquesta situació genera incògnites a les entitats: com justificar les subvencions 2020 si no poden
executar les activitats del projecte; com fer front a les despeses si s’han reduït els ingressos; 
com aconseguir finançament quan s’han anul·lat els actes socials més rellevants de l’any com és
la Festa Major; com realitzar activitats si els locals on es feien de forma habitual no permeten el 
distanciament o les mesures suficients, etc.

Cal dir que, a més, les entitats que van presentar projecte de subvenció el 2019 per la modalitat 
C no han tingut resposta a la seva sol·licitud de subvenció, malgrat hagin realitzat i tancat ja les 
activitats del 2019. La raó que l’Ajuntament ha comunicat a les entitats el 31 de gener de 2020 és
que cal una revisió jurídica dels expedients anteriors i que aquest fet impedeix la tramitació de 
noves concessions. Entenem però que el gener de 2020 les subvencions del 2019 ja haurien 
hagut d’estar resoltes i concedides.

El mes de maig vam aprovar una moció de l’AUP “per a #recuperarlaciutat: més espai per a 
l’estada i la relació, creació de carrils bici-patinet i promoció del transport públic com a estratègia 
per a la vida en el post confinament”. 

L’acord 3 compromet a “oferir activitats amb entitats que permetin una represa parcial de la seva 
activitat, garantint el distanciament social i, per tant, posant a disposició d’aquestes activitats 
espais a l’aire lliure”. 

És per tot això que el Grup Municipal d’Alternativa d’Unitat Popular proposem al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS,

1. Resoldre de forma urgent la tramitació de les subvencions 2019 pendents de resolució. 

2. Establir les següents mesures, davant la impossibilitat per a moltes de les entitats 
sol·licitants de realitzar l'activitat subvencionada durant l'estat d'alarma,

a. Ampliar el termini d'execució de tots els projectes per un període igual a la durada de 
l'estat d'alarma.

b. Posposar la presentació de la justificació de les subvencions que s'atorguin en 
l'esmentada convocatòria per un període igual a la durada de l'estat d'alarma.

c. Permetre que aquelles entitats sol·licitants que, malgrat les mesures de flexibilització 
anteriors, no puguin desenvolupar el seu projecte tal com estava previst, a causa de la 
vigència de l'estat d'alarma o les mesures derivades d’aquest, puguin modificar o 
tornar a formular el seu projecte dins el termini que s’estableixi.



d. Que de forma excepcional la quantia de la subvenció atorgada pugui arribar, sense 
ultrapassar-lo, fins al 80% de la despesa total del projecte, sempre que aquesta 
quantitat sigui igual o inferior a l’import sol·licitat (i tenint en compte els topalls 
màxims).

e. En el cas que l’entitat ho sol·liciti, ampliar els terminis per a l’execució de les activitats 
o projectes objecte de subvenció, així com de la seva justificació. 

f. En el cas que l’entitat no pugui acomplir amb la finalitat d’una subvenció ja atorgada 
com a conseqüència del COVID19, acceptar la justificació de les despeses ja 
realitzades per la posada en marxa de les activitats destinades directament a l’objecte 
de la subvenció, encara que no s’hagi assolit, total o parcialment, l’objecte i finalitat 
d’aquesta (i sempre que dites despeses estiguessin previstes inicialment com a 
despesa subvencionable en el pressupost del projecte).

g. Finançar de forma excepcional despeses estructurals com les nòmines i seguretat 
social (no així les quitances), els lloguers, assegurances i altres despeses estructurals 
(neteja, manteniment, etc) en els projectes presentats. 

3. Obrir línies de subvenció per a,

a. Despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat a causa de la 
COVID19.

b. Compensar les pèrdues per anul·lació d’activitats culturals o socials a causa de la 
COVID 19.

4. Facilitar la realització de les activitats de les entitats, tot garantint les mesures de seguretat 
necessàries, posant a disposició d’aquestes espais públics (ja siguin a l’aire lliure o en 
espais tancats però segurs) i protocols de seguretat i salut per al desenvolupament de les 
activitats. 

5. I, finalment, aplicar de forma urgent els acords de la moció aprovada per Junta de Portaveus
el novembre de 2019 i presentada inicialment pel GM Veïns per Rubí. Aquests acords 
permetrien una relació i un suport més continuat amb les entitats, així com un millor 
coneixement de les diverses situacions i necessitats.

6. Informar a les entitats d’aquests acords i, molt especialment, sobre la justificació de les 
subvencions 2020 i els canvis que s'han de produir en la seva tramitació o justificació arrel 
del COVID 19.


