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Recompte global

Evolució 2013-2018 de la quantitat atorgada segons tipologia d’entitats

Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament d’Igualada*

*Recompte de la CUP Igualada en base a les actes de resolució de la convocatòria de subvencions. No implica execució de la mateixa ni exclou possibles altres convenis amb l’Ajuntament. 
  La tipologia d’entitat respon a un criteri propi i la quantitat sol·licitada ha estat extreta de la consulta inidividualitzada de cadascun dels expedients de resolució de l’any 2018.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Veïnals
Joventut
Salut

Ensenyament
Acció Social

Cooperació
Culturals
Professionals

Esports

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Subvencions a entitats 2013-2018
Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament d’Igualada*

*Recompte de la CUP Igualada en base a les actes de resolució de la convocatòria de subvencions. No implica execució de la mateixa ni exclou possibles altres convenis amb l’Ajuntament. 
  La tipologia d’entitat respon a un criteri propi i la quantitat sol·licitada ha estat extreta de la consulta inidividualitzada de cadascun dels expedients de resolució de l’any 2018.
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Les subvencions a entitats culturals d’Igualada cauen un 33% en 
els darrers 6 anys, mentre les d’entitats professionals augmenten un 62%

Al darrer ple de maig l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la concessió de subvencions per a 
entitats sense ànim de lucre amb el vot unànime de totes les formacions polítiques. Des de la 
CUP Igualada voldríem fer un seguit de consideracions al respecte, així com compartir amb el 
conjunt del teixit associatiu de la ciutat les conclusions d’una anàlisi que la nostra formació ha 
fet d’aquesta convocatòria de subvencions i els seus resultats durant els darrers 6 anys, és a 
dir, en el període 2013-2018. A banda de l’anàlisi de les quantitats atorgades en aquestes sis 
darreres convocatòries, des de la CUP s’han analitzat, també, els expedients de cadascuna de 
les sol·licituds del 2018. De tot plegat, així com de la tasca contínua que venim desenvolupant 
en aquesta matèria des de la nostra entrada a l’Ajuntament, se’n desprenen les següents 
informacions que presentem resumidament:

- Aquest 2018 s’ha atorgat subvenció a un total de 158 entitats sense ànim de lucre (N sol). 
Durant els darrers 6 anys se n’han beneficiat 233 entitats diferents (N).

- La quantitat total atorgada el 2018 ha estat de 454.799€, un 3,2% més que el 2013 (D13-18), 
una variació molt lleugera en sintonia amb l’estabilitat dels darrers sis anys. 

- Segons el recompte propi de la CUP Igualada (fruit de consultar un per un cadascun dels 
expedients d’enguany), aquesta quantitat ha cobert aproximadament el 55% (Ator) del total 
sol·licitat per les entitats (817.030€, Sol).

- La quantitat mitjana atorgada a cada entitat és de 2.878€ (Subv m). Ara bé, existeixen nota-
bles diferències entre entitats, que podem sintetizar i agrupar també segons tipus d’àmbit:
 

Malgrat la dotació total per subvencions a entitats s’ha mantingut estable entre 2013 i 2018, 
el repartiment de quantitats entre diferents tipologies d’entitats s’ha modificat substancial-
ment en aquest període. Destaca la caiguda de la dotació a entitats culturals (-33%) experi-
mentada especialment l’any 2017, així com les davallades més sostingudes en el temps d’en-
titats veïnals (-23%) i d’acció social (-19%). Per contra, d’entre els increments convé citar les 
entitats de cooperació i de suport a l’ensenyament (principalment Ampes, +44%) i molt espe-
cialment les professionals, siguin de comerç o d’altres sectors adscrits a dinamització 
econòmica, amb una pujada del 62%.

En termes absoluts cal ressaltar la caiguda de les entitats culturals, a les que el 2018 s’ha 
destinat vora 40.000€ menys que el 2013, i l’increment a les professionals, dotades amb 
35.000 euros més.
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La CUP Igualada proposa millorar el procediment 
d’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre

Des de la CUP vam votar favorablement la resolució d’aquesta convocatòria perquè entenem 
que és una de les polítiques cabdals de l’Ajuntament en suport al teixit associatiu de la ciutat. 
Malgrat tot, hi ha aspectes amb els què no estem d’acord, i per això també vam demanar 
explicacions als responsables pertinents sobre algunes d’aquestes tendències citades, 
com la forta davallada de dotació a entitats culturals (-33%, baixada de 40.000€) o els incre-
ments a les entitats professionals (+62%, 35.000 més) en aquest cicle analitzat dels darrers 6 
anys.

En el ple no vam obtenir cap mena de resposta al respecte, sinó més aviat cares de sorpresa 
davant unes dades de les què el govern no sembla ni tan sols ser conscient, i que només la 
tasca del nostre grup municipal a tret a relluir. En tot cas, més val tard que mai, i des de la CUP 
continuem oberts a rebre les possibles explicacions per part dels responsables de les difer-
ents àrees, especialment del senyor Pere Camps, regidor de Cultura, un dels àmbits més neg-
ativament afectats.

Quantitats a banda, des del nostre grup municipal vam instar al govern a plantejar una 
reforma del procediment pel qual es convoquen i tramiten les subvencions a entitats. Una 
reforma que, malgrat oberts a un diàleg que creiem que hauria de ser serè i comptar amb tots 
els grups i el necessari assessorament tècnic, es plantegi com a mínim un tractament més 
diferenciat entre tipus d’entitats (insistim en què poc té a veure una associació cultural o 
veïnal a qui es donen 300€ amb una de professional a qui es dediquen 10, 15 o 20.000 euros) 
i, molt especialment, en un sistema que permeti clarificar les puntuacions o barems de cada 
entitat. 

Actualment cada departament compta amb unes bases de convocatòria diferenciades, sí. 
Però com la CUP ha pogut comprovar al consultar-los un per un, els expedients que resolen 
quina quantitat s’atorga a cada proposta o entitat no contenen explícitament de quina 
manera s’han valorat els projectes, de manera que dues entitats que desenvolupen una 
tasca pràcticament idèntica reben quantitats dispars. Pensem que cal abocar llum sobre 
aquesta baremació o valoració.

Per últim, en la línia d’avançar cap a un escenari més clar en les polítiques de suport a les 
entitats sense ànim de lucre, creiem necessari també que en els expedients d’aquesta con-
vocatòria s’inclogui de quins altres convenis gaudeix cadascuna de les entitats, ja sigui 
d’altres aportacions econòmiques, de cessió d’espais, o de qualsevol altra índole. Només així 
podrem aclarir quina és la situació actual i, amb la deguda transparència, mitigar possibles 
greuges o malentesos que en aquest àmbit de les polítiques municipals es puguin donar i 
mostrar clarament les apostes i el suport de l’Ajuntament vers el teixit associatiu local.



www.cupigualada.cat
igualada@cup.cat

juny 2018

https://www.facebook.com/cupigualada/
https://twitter.com/cup_igualada?lang=ca
https://www.youtube.com/channel/UCMsQo2fC_SiDz1dZVGhm9nQ
https://www.instagram.com/cupigualada/

