REUNIÓ TAULA DEL SISA

Assistents: Pedro de Haro, Tavi Algueró, Laila El Gamouchi, Ramon Regí, Josep Ligero, Ferran
Quinquilla, Gemma Prat, Raül Massanella, Pep Berga, Anna Casamitjana I Estel Muntada.
S’excusen: Marc Planagumà
Data: 17 de gener de 2017
Lloc: Sala Gussinyer, Ajuntament d’Olot.
Durada: de 19:30 a 21:00 h.

Aquesta sessió, tal com s’havia quedat a la darrera taula, es centra en la convocatòria de
subvencions.
Abans de començar a explicar el tema en Pep Berga exposa que en el darrer ple, els partits
polítics van demanar poder assistir a la taula. Opinions en relació a això:
-

Sembla que és millor seguir com ara i que s’incorporin de tant en tant en funció del
tema, quan es cregui convenient, cada 5 o 6 reunions.
Millor seguir com ara, com a grup de treball.

S’acorda seguir treballant com fins ara i convocar-los de manera extraordinària quan es cregui
necessari.
En relació al tema central de la sessió, subvencions.
En Pep Berga exposa els antecedents en matèria de legislació de subvencions.
(Llei de subvencions 2003, Ordenança general de subvencions 2007 / modificada el 2016
Llei 39/2015 de procediment administratiu , Llei 40/2015 de règim jurídic...)
Controls trimestrals d’Hisenda i a partir de 2014 la Base Nacional de Subvencions.
Tot això obliga l’Ajuntament a fer canvis en l’estructura que hi havia fins ara. Els canvis
principals són:
1. Modificació de l’ordenança
2. Pla estratègic de subvencions
3. Eliminació progressiva de la concessió directa sense concurrència competitiva.
L’Ajuntament d’Olot té, actualment, 3 tipus de subvenció:
- Concurrència competitiva: es regeixen per les bases, les entitats presenten sol·licitud i
justificació.
- Nominatives al pressupost: van directe al pressupost municipal. Ex: cavalcada de Reis,
Carnaval, aplec de la Sardana (aproximadament unes 20 entitats)
- Concessió directa sense concurrència. Via Junta de Govern Local.
S’ha de tendir a anar eliminant aquesta última de concessió directa i que totes passin per
concurrència competitiva. (Les nominatives també haurien d’anar desapareixent). No es podrà
fer tot de cop, però mica en mica hi haurem d’anar, cosa que voldrà dir que les entitats que no
podran presentar res fora de termini.
Davant d’això i coneixedors de les necessitats de les entitats en Pep fa una proposta a la qual
interventor i advocada diuen que sí, que és fer dues convocatòries:
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1- Entre el 15 de gener i el 15 de febrer. La idea és que totes les entitats sol·licitin aquí
la subvenció, tal com fan ara la majoria.
2- Entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre. Per aquells extres que puguin sortir a
l’entitat durant l’any i que no hagin pogut preveure amb la primera convocatòria.
Hi ha un altre tema important i que caldrà que es vagi treballant. Els indicadors. Per fer
concurrència pública hi ha d’haver uns indicadors objectius que permetin valorar les
sol·licituds de manera senzilla. Ara mateix tenen indicadors objectius a esports i també les
entitats veïnals que ho van estar treballant fa un temps a la xarxa de barris.
Opinions en relació als indicadors:
- Les cooperatives valoren també la repercussió social, la felicitat, hi ha més o menys
delinqüència en un sector després de..., brutícia...el valor de la convivència. Referència
a Fernando Pindado. https://fpindado.wordpress.com/author/tatipindado/
- S’han de diferenciar dos tipus de subvenció. Les genèriques, pel funcionament
habitual de l’entitat (aquestes tributen) i les específiques, per una activitat concreta
(no tributen). En funció d’això caldrà posar també un tipus o altre d’indicadors.
- Anem en compte a l’hora de posar indicadors. Tenen el risc de ser molt quantitatius i
molt poc qualitatius.
En relació a les justificacions.
Els canvis principals que s’han d’anar aplicant a partir d’aquest 2017 i definitivament el 2018
són:
Es podrà demanar un avançament del 40% sense justificació (però justificant-ne la
necessitat) i d’un 40% més al cap d’un mes si és necessari (sempre i quan s’hagi
justificat el primer avançament. El 20% restant es pagarà un cop s’hagi justificat
l’import total. (Està regulat per l’ordenança municipal, es pot modificar o mantenir)
- Si alguna entitat no compleix i no ho justifica un cop avançat no optarà a cap més
avançament ni podrà sol·licitar subvenció nova fins a haver reintegrat els diners.
- S’ha d’anar tendint a demanar factura (no valen tiquets) i rebut amb excepció de les
entitats de cooperació que a més, caldrà que vagin amb un certificat de l’entitat
conforme han fet el que sol·licitaven. (per la dificultat en certs països d’aconseguir
factures).
- S’eliminen els tiquets.
- Les entitats que reben més de 10.000€ amb càrrecs retribuïts han de declara quant
cobren els càrrecs.
- Tot i que no són subvencionables els àpats, s’accepten factures d’arrossades i dinars
populars sempre i quan no sigui un doble finançament. Si més no, s’imputarà un
percentatge. (En funció del que paguin les persones que hi assisteixen).
- S’eliminen totes les factures d’àpats de la junta o de membres de l’entitat.
- L’Ajuntament demanarà a l’entitat el permís per consultar expedient a Seguretat Social
i Hisenda.
Aquest 2017 anirem començant a aplicar les mesures que puguem, cal anar-ho treballant de
cares al 2018.
Apareix la necessitat d’incorporar, al Programa de Suport a Entitats, suport econòmic per al
funcionament habitual de les entitats, més enllà de les activitats que presentin.
Tècnicament mirarem convocatòries d’altres ciutats per mirar com ho resolen i quins
indicadors hi ha.
En Ferran Quinquilla s’ofereix per treballar-ho.
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Aquest 2017 el Programa de Suport a les entitats sortirà amb imprès únic i en els mateixos
terminis per a totes les entitats.
Farem arribar a la Taula:
- Ordenança municipal de subvencions
- Pla Estratègic de subvencions
- Bases
S’acaba la reunió a les 20:30 i s’acorda l’ordre del dia de la propera trobada:
-

Definir la campanya per poder-la explicar a un professional/publicista.
Replantejament de la Fira d’entitats.

Data de la propera trobada:
14 de febrer a 2/4 de 8 a la Sala Quera de l’Ajuntament d’Olot.
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