POSICIONAMENT CAB

VOLEM SOLUCIONS!

El retard del cobrament de les subvencions
de l’Ajuntament de Barcelona per part
de les entitats

Des del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), la plataforma associativa que recull
les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant les continuades informacions que ens arriben en relació amb el retard del cobrament i els creixents problemes
administratius i burocràtics en relació a les subvencions de la “Convocatòria general de
subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022”,
volem manifestar que:
→→ A data d’avui, només el 59,5% de les subvencions s’han ingressat i moltes
entitats han realitzat els seus actes (festes majors, activitats de suport a la
comunitat, ...) avançant els diners i generant molts problemes de tresoreria.
→→ Ens arriben diferents queixes vinculades a problemes administratius tant, en
la justificació de la convocatòria anterior com, en relació a les reformulacions
de les subvencions d’enguany. Aquests es sumen a les dificultats recurrents que
presenta el portal de tràmits.
→→ Hem constatat un gran augment del nombre de requeriments referents a les
justificacions de les subvencions del 2021. A més, s’han fet requeriments de
documentació durant el mes d’agost i això ha provocat dificultats administratives
perquè les entitats no han pogut donar respostes, a temps, al ser un període de
vacances.
Més enllà d’aquests temes que ens afecten aquest any, volem insistir en temes estructurals que observem amb la “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes,
activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona» que realitzem periòdicament. Des del
CAB demanem:
→→ Modificar el model de subvencions. Cal fer una modificació de la llei de
subvencions que depen del govern espanyol. Aquesta demanda al govern
espanyol l’hem de fer, conjuntament, les associacions i les administracions locals.
→→ Convocar unes noves bases que permetin resoldre les següents problemàtiques:
»» Escurçar el temps de resolució de les subvencions, facilitant d’aquesta manera
que el pagament es pugui realitzar més aviat.
»» Reforçar el finançament de projectes de barri i de districte.
»» Deixar de finançar projectes empresarials via subvenció i especialment, a través
de la Convocatòria general de subvencions.
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»» Implementar un nou model de subvencions i convenis. Ampliar les línies de
subvencions amb caràcter plurianual que prioritzi l’acció global i elaborar
convenis amb projectes estratègics.
»» Adaptar la convocatòria de subvencions a la realitat de les associacions de la
ciutat, especialment a les entitats petites sustentades per base voluntària.
»» Facilitar espais de suport i de foment de reformulació de projectes, tot ampliant
el termini per presentar la reformulació.
»» Impulsar mecanismes de validació dels criteris d’incompatibilitats de
presentació de projectes dins dels espais participatius.
»» Promoure sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la
confiança entre el sector associatiu i l’administració.
Per això, des del CAB demanem a l’Ajuntament que faci el possible per accelerar el
pagament de les subvencions, revisi què està passant, concreti una data per efectuar els
pagaments i cerqui solucions conjuntament amb el sector associatiu. I, a més a més, proposem una trobada urgent amb els responsables polítics per cercar solucions de futur.
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