
 

 
 

PROJECTE NORMATIU 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (*) 

CAPÍTOL 9 

L'enfortiment comunitari 

 

Article 109 105. Suport als projectes associatius 

1. L'Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes i  grups de fet, mitjans 
materials i econòmics perquè realitzin millor els seus projectes i les seves activitats, sempre 
que sigui legalment possible i d’acord amb la normativa aplicable. 

2. S'han de fer de manera regular convocatòries de subvencions i, quan sigui possible i adequat, 
convenis anuals o plurianuals, dirigits a la realització de les activitats de les associacions 
ciutadanes que siguin d'interès per a la ciutat. 

3. Igualment, s'ha de promoure el desenvolupament d'acords de col·laboració amb les 
associacions ciutadanes, mitjançant els quals s'ha d'ajudar, si és legalment escaient, a facilitar 
el suport econòmic, i/o l’ús de béns immobles o equipaments municipals a programes 
específics d'aquestes associacions, sempre que el seu contingut es consideri d'interès 
per a la ciutat. 

 

Article 110 106. Àmbits de suport a les associacions 

Les associacions, i els grups de fet, com a agrupacions de persones al voltant d'unes finalitats 
compartides, poden rebre el suport de l'Ajuntament en els àmbits següents, i sempre d’acord 
amb els requisits establerts a l’efecte: 

a) Enfortiment social, dirigit a millorar la seva capacitat d'ampliar les seves bases socials i la 
incorporació de noves persones al projecte associatiu. 

b) Enfortiment econòmic, dirigit a millorar la seva autonomia i capacitat de produir activitats 
d'interès ciutadà. 

c) Enfortiment democràtic, dirigit a millorar el funcionament democràtic de les associacions, el 
compliment del seu codi ètic i les exigències de la Llei de transparència, així com a 
l’aplicació dels criteris d’impacte comunitari i de retorn social que s’acordin des dels 
àmbits de col·laboració públic-comunitària. 

d) Enfortiment mediàtic i comunicatiu, dirigit a contribuir a fer més visible la tasca de les entitats, a 
través dels mitjans de comunicació municipals, i d’aquells canals de difusió i comunicació 
que s’estableixin especialment als barris i equipaments municipals. 

 

Article 111 107. La gestió cívica d'equipaments i serveis municipals 

1. Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de 
lucre poden exercir competències municipals, o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de 
serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres administracions 
públiques. 

Aquestes entitats poden col·laborar mitjançant les seves activitats i projectes en l'exercici de 
competències municipals. També poden col·laborar en la gestió de serveis i equipaments de 
titularitat d'altres administracions públiques. 

2. La gestió cívica voluntària de competències municipals es pot utilitzar per a les activitats i els 
serveis susceptibles de gestió indirecta. Té sempre caràcter no lucratiu i s'adjudica mitjançant 



 

 
 

concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques 
o similars. 

3. La gestió cívica comporta l'obligació de destinar al programa o a l'equipament gestionat la totalitat 
dels beneficis que s'hi puguin produir. 

4. S'ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió dels 
programes sectorials o equipaments que determini l'Ajuntament, incloent-hi la possibilitat de 
cogestió mitjançant l'establiment de convenis, i cal vetllar per garantir l'accés universal i la 
qualitat dels serveis. 

En fixar els termes de la concertació, s'han de determinar les condicions de la gestió, concretar, 
en l'aplicació de l'apartat 3, la destinació correcta dels beneficis econòmics que s'hi puguin generar 
i regular la composició i les funcions de la comissió ciutadana de seguiment de la qual han de 
formar part els usuaris i les usuàries. També s'ha de determinar, en aquest moment, la 
manera d'elegir els usuaris i les usuàries membres d'aquesta comissió. 

 

Article 112 108. Facilitació de la declaració d'utilitat pública 

L'Ajuntament pot proposar a l'administració o administracions competents que determinades entitats 
siguin declarades d'utilitat pública o d'interès social. 

 

Article 113 109. Suport tècnic a la participació 

1. L'Ajuntament ha de facilitar els mitjans necessaris a les coordinadores i les federacions 
d'associacions perquè puguin fer un seguiment autònom de temàtiques complexes o projectes de 
grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes per promoure els canals de participació 
previstos en aquest reglament. 

2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans i les ciutadanes no associats 
o no associades puguin disposar també de l'assessorament tècnic adequat per tal d'assegurar-
los una participació de qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital i 
afavorir la participació inclusiva pel que fa al gènere, edat, orígens i diversitat funcional. 

 


