MANIFEST DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS D'ARENYS DE MUNT DAVANT EL SISTEMA
D'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS.

El sotasignats, representants d'entitats i associacions culturals, socials, econòmiques i esportives
d'Arenys de Munt, volem fer públic el nostre malestar amb el tracte rebut per part de l'ajuntament
del nostre municipi.
Constatem:
Arenys de Munt s'ha caracteritzat des de sempre pel destacat grau d'associacionisme i s'ha
enorgullit sempre de l'elevat percentatge d'entitats per habitant. De la mateixa manera les entitats i
associacions s'han caracteritzat per la voluntat de treball envers la col·lectivitat i en xarxa,
afavorint la cohesió i ajudant a vertebrar la societat civil arenyenca.
Ens trobem en un marc econòmic de temps difícils per a Catalunya, per als seus municipis i per a
la seva ciutadania i és ara quan ens cal unir esforços, més que mai, per aconseguir aportar actius
socials i culturals que permetin oferir valors presents i vertebrar un futur en el que la societat civil
té molt a dir i molt a fer.
L'any 2012 l'Ajuntament d'Arenys de Munt va reduir dràsticament el pressupost destinat a
subvencions i va canviar el sistema d'atorgament. Sistema que va portar molta controvèrsia en el
seu moment per la competència pública a que sotmetia els projectes, al patracol documental que
vam ser obligats a presentar i a les contradiccions ens els missatges emesos per l'ajuntament
depenent de si procedien de funcionaris, tècnics, regidors o alcaldia.
Els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i eficàcia que havien de prevaldre en
la gestió de subvencions segons les bases generals, no s'han respectat o, almenys, no
suficientment.
Els sistema d'atorgament de les subvencions posa en confrontació i competició la convivència
entre les entitats i associacions i per tant, entre els veïns i veïnes, i erosiona el teixit associatiu.
A principis del mes de juny de 2013 cap entitat no ha cobrat encara ni les subvencions, ni tan sols
les bestretes, atorgades en el seu moment. En canvi moltes han rebut la comunicació de l'acord
de la Junta de Govern Local que els informa que la seva subvenció s'ha vist reduïda
considerablement per defecte en la justificació.
Segons l'ordenança fiscal núm. 30 de l'ajuntament sobre el preu públic per la utilització de material
propietat de l'Ajuntament, les entitats ja no compten ni amb exempcions, ni bonificacions ni
reduccions per la utilització de l'esmentat material en els actes que organitzin, malgrat siguin
públics, oberts i que contribueixen a enriquir l'oferta cultural del municipi.
La conjunció de les dues últimes consideracions ha fet que moltes entitats, no només no han rebut
cap aportació de l'ajuntament, sinó que han hagut de pagar unes taxes desmesurades tenint en
compte que les seves actuacions no han estat en benefici propi sinó en benefici de la comunitat.
Perquè creiem que les entitats i associacions són el pilar bàsic i essencial de la societat civil
arenyenca i l'ajuntament hauria de vetllar per mantenir el grau de participació d'aquestes.
Rebutgem:
El sistema actual d'atorgament de les subvencions, poc clar, que s'ha incomplert reiteradament per
part de l'administració pel que fa a terminis, confús, que fomenta l'enfrontament entre les entitats i
associacions i minva la credibilitat de l'ajuntament.

Demanem:
Que, referent al sistema d'atorgament de subvencions, l'ajuntament esdevingui realment
l'administració més propera al ciutadà, facilitant les gestions i acompanyant en el processos, no
entorpint ni alentint innecessàriament aquests, modificant l'actual sistema d'atorgament de
subvencions que propicia que les entitats competeixin per aconseguir el major nombre de vots
individuals dels vilatans.
La retirada de l'ordenança fiscal núm. 30, que obliga les entitats a pagar per treballar en benefici
dels altres. O l'establiment d'exempcions quan l'ús del material propietat de l'ajuntament sigui per
un acte públic i obert a tothom.
Una reunió resolutiva entre l'ajuntament i les entitats per reconduir i reelaborar el sistema
d'atorgament de subvencions de l'ajuntament d'Arenys de Munt.

Nosaltres ens comprometem:
A continuar treballant per garantir el manteniment i difusió de la cultura catalana, la tradicional i la
contemporània; la promoció de l'esbarjo recreatiu i educatiu; la formació de la persona; l'activitat
esportiva i de lleure; els espais de convivència i arrelament; el foment del voluntariat; del treball
comunitari i en xarxa; el recolzament a les arts en totes les seves disciplines.
A treballar colze a colze amb l'ajuntament per aquest objectiu com ho hem fet sempre, col·laborant
amb l'administració i altres actius culturals del país, per garantir un treball comú, en benefici de
tots, que ens permeti projectar un futur millor per Arenys de Munt.
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