
 

 
Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i 
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents  
 
La normativa que regula la concessió de subvencions a entitats associatives de caire cívic, cultural, 
esportiu o veïnal s’ha fet, en els darrers anys, molt més rigorosa arran de l’aprovació de la llei 
38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, d’àmbit estatal, amb successives 
modificacions i revisions. Si bé aquest rigor és comprensible i desitjable en tot allò que afecti a la 
despesa de fons públics, no es pot negar que també ha fet que els tràmits per demanar les 
subvencions per part de les entitats s’hagin fet molt més complexos i farragosos, cosa que 
comporta, anualment, un maldecap considerable per a entitats basades en el voluntarisme i 
l’amateurisme. 
 
A Gavà, concretament, ens estem trobant amb la circumstància que les sol·licituds s’han de 
presentar fins al 31 de gener, però que la resolució triga com a mínim 3 mesos a prendre’s, i 
encara més a fer-se saber a les entitats; enguany, per exemple, en aquests moments, finals d’abril, 
encara no hi ha resposta oficial a les sol·licituds presentades fins al 31 de gener. 
 
Aquest retard en la resposta condiciona molt l’acció de les entitats, que sovint no s’arrisquen a 
programar una activitat per por de no poder fer front a les despeses en cas de no rebre l’ajuda 
demanada; i encara que la resposta sigui positiva i l’activitat s’arribi a fer, el fet que en la pràctica 
hagi passat ja un terç de l’any fa que les activitats del conjunt d’entitats gavanenques tendeixin a 
acumular-se en el calendari a partir del segon terç de l’any, cosa que impedeix que tinguin el ressò 
i l’acceptació que mereixen. 
 
Per tot això formulem el següent 
 
 
Prec: 
 

–Que s’agilitin els tràmits de revisió de la documentació i de tramitació de les sol·licituds de les 
subvencions municipals a entitats cíviques locals a un mes, per tal que aquestes puguin fer la 
seva programació amb la tranquil·litat de saber de quins recursos disposaran i administrant el 
temps de programació segons la conveniència de cada activitat, i sense crear saturació en 
determinades èpoques, mentre que en d’altres han de mantenir una inactivitat forçosa. 
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