MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER A LA CREACIÓ D'UN ESPAI DE TREBALL I COORDINACIÓ CONJUNT
ENTRE LES ENTITATS I L'AJUNTAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ningú discuteix la potencialitat del ric teixit associatiu local per tal d'incentivar i
potenciar diferents aspectes de la vida social i cultural del nostre poble, com
ara la participació, la cohesió social, les festes i celebracions, etc.
Per aquest fet, durant anys, les entitats i associacions disposen de tot un seguit
de facilitats, per part de l'Ajuntament, que ajuden i promouen notablement la
realització d'aquesta encomiable tasca de dinamització i cohesió social tant
important.
Aquestes facilitats són diverses i múltiples, ja que bé poden ser de tipus puntual
i logístic com l'aprovisionament i cessió de tot tipus de materials municipals
segons les seves demandes i necessitats (taules, cadires, transport, logística,
etc). O també poden ser de caràcter més permanent com ho serien la la cessió
temporal o exclusiva de certs espais i equipaments municipals per a realitzar
les seves pròpies activitats, tot i que dins d'aquest grup, també podriem fer
algunes diferències:
Un primer grup serien aquelles entitats i col·lectius que utilitzen de forma
periòdica i puntual alguns espais com es el cas de l'associació de dones de la
Bella Llar amb la sala d'actes de la Casa de Cultura o les puntaires de
l'associació Vol i Boixet amb les dependències de l'antiga Llar de Jubilats.
En segon lloc trobem aquelles entitats que utilitzen un equipament (parcial o
totalment) de forma exclusiva i permanent per a la seva activitat, exemples
dels quals podem citar l'Esplai amb les instal·lacions de la planta baixa de les
escoles velles o els despatxos del Pavelló d’Esports Municipal utilitzats per
algunes entitats esportives.
I en tercer lloc, trobem altres espais i equipaments que són cedits, inclús
pensats i dissenyats, per a determinats col·lectius i entitats locals. Aquest fet, fa
que a més de la cessió, les entitats que en fan ús per a la seva activitat acabin
gestionant directament l'ús per a tot el muncipi, a través de convenis o altres
fórmules de gestió, com per exemple passa amb la piscina municipal i l’entitat
Amics de Riudoms o la Llar de Jubilats per part de l'Associació de Jubilats i
Pensionistes.
Val a dir que creiem i defensem fermament aquest model de cessió, i inclús la
gestió delegada, però alhora creiem que cal marcar unes mínimes directrius i
criteris clars, equitatius, justos i públics per tal de garantir i facilitar la igualtat de

condicions i oportunitats entre totes les entitats locals.
D'altra banda, es fa difícil conèixer i saber amb detall, quins són els actuals
pactes, convenis i acords que permeten aquesta cessió i gestió entre les
entitats locals i el propi ajuntament, ja que actualment no existeix cap reglament
ni protocol que reguli aquests aspectes cabdals i tant importants per al bon
funcionament de les entitats, i de retruc, per a la cohesió social del municipi.
Alhora, que com veiem en els exemples citats anteriorment, impera i preval un
criteri poc clar ni definit, desconegut i variable al nostre entrendre, que no
sabem a quins paràmetres respon.
Tanmateix, i veient que actualment encara existeixen un seguit d'entitats locals,
que tot i les seves demandes, no disposen d'aquestes facilitats, sobretot pel
que fa a la cessió, ús i gestió dels diferents espais i equipaments municipals,
creiem que això suposa clarament una discriminació i un greuge comparatiu
respecte les que si ho gaudeixen.
Per tot això des de la Candidatura d'Unitat Popular proposem al Ple Municipal
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Crer una taula/espai de treball i coordinació permanent, amb la
participació conjunta de tots els grups municipals, tècnics i representants de les
entitats locals per tal de conèixer i escoltar les seves necessitats i demandes. I
que alhora pugui servir com espai de reunió entre les diferents entitats i
l’Ajuntament per tal de garantir una comunicació directa i una major
coordinació.
SEGON.- Garantir i facilitar l'accés als equipaments i espais municipals, en
igualtat de condicions, per a totes aquelles entitas que ho sol·licitin, per tal de
fomentar i facilitar la seva acitivitat.
TERCER.- Iniciar els tràmits per tal d'elaborar i aprovar un reglament municipal
que reculli i reguli els criteris que han de garantir el foment de l'ús, cessió i
gestió dels equipaments per part de les entitats locals.
QUART.- Iniciar els tràmits per tal de revisar i millorar les actuals bases
reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entiats locals.
CINQUÈ.- Informar de l’adopció d’aquests acords per part del Ple a totes les
entitats del municipi
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