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Introducció
La Plataforma de Gestió Ciutadana, som un grup d’entitats que gestionem o volem gestionar,
equipaments públics, des del teixit social del territori. Aquest model no és nou a la ciutat, en alguns
casos ja tenim experiència de diverses dècades, en d’altres, acabem de començar, però ara ens hem
agrupat sota aquesta plataforma per tal de:
0.- Compartir les millors pràctiques: Des de novembre del 2009 estem en contacte per a compartir els
èxits i les diferents problemàtiques del dia a dia, així com donar suport a nous projectes a nivell de
ciutat. Hem desenvolupat diferents documents interns (p.e. definició de gestió ciutadana, memòria...)
i hem tingut presència en actes a nivell de ciutat (p.e. taula rodona al Foro Social Català del 2010,
ponència en el Segon Congrés d’Associacions de Barcelona). El passat mes de novembre, dins del marc
d’una jornada de treball de la plataforma, vam acordar denunciar la manca de marc normatiu d’aquest
tipus de gestió, prevista per la Carta Municipal, i la necessitat d’endegar un procés de negociació amb
l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar-lo, i que garanteixi un model unificat i més estable d’aquest
tipus de gestió. En aquests moments les entitats/equipaments que formem part de la plataforma som:

1.- Definir el que entenem com a gestió ciutadana: Hi poden haver diferents models d’entitats sense
ànim de lucre que gestionin equipaments públics; la gestió ciutadana és una fórmula de gestió
específica d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció, acordada entre
l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu del territori objecte de la intervenció, per la qual una
entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament i/o projecte d’interès general. Els trets que
defineixen el model objectiu de gestió ciutadana són:
• Entitat representativa i avalada pel territori/sector
• Amb un projecte de barri de gestió d’un equipament o projecte d’interès general
• Acord de col·laboració entre l’entitat gestora i l’Ajuntament, amb qui s’estableix una relació de
partenariat, formalitzat en un conveni
• Compromís de promoure canals de participació, oberts i transparents, a la ciutadania i entitats
locals
2.- Posar en valor aquest tipus de gestió front d’altres: Amb l’experiència d’aquest anys i la
constatació de que aquest model genera unes dinàmiques i uns beneficis diferents, i per a nosaltres
més positius que d’altres models de gestió:
• Legitimitat/representativitat/arrelament -> En la major part dels casos el fet de que les
entitats del territori/sector siguin les que directament o amb el seu suport, gestionin aquests
equipaments, es produeix una millor adeqüació a la realitat, un diàleg molt més fluid i una
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legitimitat. Per altra banda, les entitats gestores i equipaments en gestió ciutadana, estan
molt més arrelades, treballen en xarxa i sovint formen part de les Plataformes i Dinàmiques a
nivell de barri: taules d’entitats, comissions de festa major, pla comunitari, consell de districte
...
Participació: La vocació de que la ciutadania no només gaudeixi del projecte com a persones
usuàries, sinó que també estan en la part de la presa de decisions i de la rendició de comptes;
ja sigui a través de la dinàmica associativa (juntes, assemblees...) com de la dinàmica de
l’equipament (comissions p.e. de programació, consells d’equipament...); genera un vincle
amb el territori i un rol de l’equipament en el seu entorn més immediat, que garanteix la
potenciació d’una ciutadania activa i un barri cohesionat.
Eficiència: Aquest tipus de gestió participativa d’equipaments públics, que incrementa el
compromís i la responsabilitat del territori en allò que li és comú, garanteix un millor ús dels
recursos, una millor complementarietat amb l’oferta local..., trencant amb les lògiques
administratives o empresarials.

3.- Donar visibilitat a aquesta realitat: Aquest model és una realitat, i per a visualitzar-la presentem
algunes xifres que hem agregat a partir dels diferents projectes que actualment participen de la
plataforma:
•
•
•

Hi treballen, directament contractades per les entitats, més de 100 persones, i més de 500 d’indirectes.
Hi participen de forma voluntària i continuada més de 1.400 Persones.
Donem servei de manera polivalent i continuada a mes de 450.000 persones en una temporada o any,
abastant un ampli espectre de propostes socials i culturals.

•
•
•

La mitjana d’experiència i/o temps de gestió, és de 15 anys, essent 1 any el més recent i 35 anys el més antic.
Gestionem uns pressupostos superiors a 3.250.000 €/any
La formula Jurídica emprada per donar cobertura legal a la Gestió, es clarament l’Associativa ja sigui de
Primer o Segon grau, en la majoria de casos existeix una xarxa d’altres entitats que donen cobertura social.

Per tot això demanem potenciar de forma prioritària aquest tipus de gestió sempre que es donin els
condicionants necessaris, i això implica desenvolupar un marc normatiu i una homogeneïtzació dels
criteris a l’hora d’aplicar aquest model en qualsevol districte de la ciutat.

Equipament: Casal de Barri La Cosa Nostra

Entitat de Gestió: Ass. Sociocultural La Cosa Nostra
Àmbit territorial d’actuació: Can Peguera ( Nou Barris)
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: Ass. Sociocultural La Cosa Nostra es
una entitat de segon grau , esta formada per diferents entitats del barri; AFEM (Ass. Familiars
Malalts Mentals), CRS Pi i Molist, Ass. Juvenil Tronada, Ass. Veïns Can Peguera, PVC teatre ,
Renacer Boliviano i Dones de Can Peguera i mes; amb un nexe comú: la integració i participació
de tothom, independentment de la seva condició.
Aquesta associació va ser creada a l'any 2002 (aprox) amb la finalitat de gestionar aquest
equipament i futurs equipaments.
Temps de funcionament: 4 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Fórmula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió:
•
Esdevenir un punt de dinamització i d’actuació sòcio-cultural obert a la participació
ciutadana i amb vocació de servei a la comunitat.
•
Participar en la dinamització sòcio-cultural de la zona, fomentant i potenciant la xarxa
associativa del territori.
•
Fomentar la participació dels diferents col·lectius i ciutadans a la vida pública.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): 99.050 €.
Temps de durada de l’últim contracte: Un any
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 2 Treballadors/es+ 2 per
el Projecte “Quedem desprès de classe”
Altres serveis: Gup de Noies, espai de debat, reflexió, formació...per noies de 16 a 21 anys.
Casalet del Casal, Activitats infantils per nens de 5 a 12 anys , totes les tardes de juliol.
Número d’usuaris/any de l’equipament: 17. 646. Número col·laboradors i/o voluntaris: 200 aprox.
Anys de funcionament de l’equipament: Desde l'any 2002 aprox. Amb la creació de l'entitat ja es
comença a treballar tant en la participació del barri com en la dinamització de l'espai (menjador de
la antiga escola ara convertit en casal de barri), mitjançant reunions, assemblees, festes del
calendari popular, etc...Fins que a l'Octubre de 2007 s’inaugura l'actual casal de barri.

OBSERVACIONS:
Cal destacar que a nivell de personal estem sota
mínims, dels 4 treballadors 2 es dediquen
exclusivament al projecte amb “La caixa” “Quedem
desprès de classe”. Es per això que desde el
principi i fins avui continuem reclamant com a
mínim un treballador més per l'equipament, aquest
treballador/a igual que els altres dos amb un perfil
professional concret com educadors socials, donat
que els perfils dels usuaris son molt específics .

Equipament: ATENEU POPULAR 9BARRIS

Entitat de Gestió: associació BIDÓ DE NOU BARRIS
Àmbit territorial d’actuació: Nou Barris, BCN, amb influència estatal i europea
Breu descripció de la relació entre l’entitat i l’equipament: Bidó és una
associació fundada per gestionar, en nom del teixit social que representa,
l’Ateneu Popular 9barris com equipament sociocultural públic.
Temps de funcionament: L’equipament: 35 anys, l’Associació: 25 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió: Activitats socioculturals a l’Ateneu Popular 9barris i dinamització comunitària.
Import anual acordat per la gestió: 258.634,77 €
Temps de durada de l’últim contracte: Pròrroga de dos anys de l’últim contracte també de dos
anys (2008/2011). Finalitza desembre 2011
DADES DE L’EQUIPAMENT
Número (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 12 treballadors/es.
Altres serveis i/o projectes: Bar restaurant (3 Treballadores), Formació i suport a la creació
artística del Circ. Circ Social.
Número de persones col·laboradores: 210 amics/es actius/ves
Número d’usuaris/any de l’equipament: 25.793 Mitjana els últims 4 anys.

OBSERVACIONS:
L’Ateneu és un equipament municipal d’àmbit ciutadà, es un referent internacional pel que
respecta al les arts del Circ tant en l’àmbit de la Formació com en el de la creació de nous
espectacles.
Entenem la cultura com un recurs per la intervenció
social i comunitària amb l’objectiu de transformar la
realitat propera, generar cohesió i facilitar l’accés a la
cultura.
Entenem la gestió ciutadana d’equipaments
socioculturals públics, com un dret de la societat civil
de disposar i aplicar els recursos de manera
independent, transparent i amb l’acord institucional
pertinent, per tal millorar-los i a l’hora facilitar la
participació real de la ciutadania.

Equipament: CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ

Entitat de Gestió: TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL (TASC) Entitat de segon ordre de la que formen
part vuit entitats:
AA.VV. Turó de la Peira - Vilapicina, Federació d’Ecologistes en Acció de
Catalunya, L’associació cultural “El Casalet”, El Taller jove d’informació
urbana, Club de futbol sala Montsant, Secció Esportiva Santa Eulàlia (SESE),
Associació Lúdica Educativa “L’Espill”, Centro cultural deportivo Turó de la
Peira.
Àmbit territorial d’actuació: Barri, Districte i Ciutat
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: La missió principal de TASC es la de
promocionar el fet cultural com a mitjà de transformació social, a partir de la seva vinculació al
territori on es desenvolupa, per tal d’aconseguir la màxima participació social i ciutadana en la
seva tasca. TASC gestiona íntegrament l’equipament CC Can Basté.
Temps de funcionament: 7 anys. L’entitat va néixer al 2004 i gestiona Can Basté des de l’any 2005.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió: Gestió i dinamització del Centre Civic Can Basté.
Import anual acordat per la gestió : 183.288,15 €
Temps de durada de l’últim contracte: Dos anys amb prorroga de dos anys més
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 7 treballadors/ores.
Altres serveis i/o projectes: Plató fotogràfic i laboratori fotogràfic, d’ús públic.
Número d’usuaris/any de l’equipament: Col·laboradors/es: 160, Usuàris/es: 11.153, recollint els
usuaris de tallers, els usuaris de les activitats realitzades dins i fora de l’equipament, bàsicament
de calendari festiu. Dades del 2010.
Anys de funcionament de l’equipament: 16 anys, inaugurant-se al 1995
OBSERVACIONS:
Can Basté és un equipament
sociocultural de caire generalista amb
l’especialització de fotografia.
Al llarg del temps funcionant podem
assegurar que es un referent cultural
important en el barri i territori de la zona
sud del districte, així com a un referent
important a nivell de fotografia a nivell de
ciutat, estatal i internacional.
A nivell comunitari cal destacar el
important número de col·laboradors a
partir dels grups i entitats lligades a
l’equipament, que realitzen la seva tasca
de manera no remunerada. 16 entitats i
grups amb un total de 160 persones.
Actualment amb convocatòries com el Fòrum fotogràfic, el Pinholeday, el Vist a BCN... som
referents internacionals del moviment fotogràfic de la ciutat. Pel 2011, es mantenen projectes de
col·laboració amb artistes i col·lectius de França, Cuba i Japó.

Equipament: Casal de Joves de Prosperitat
Entitat de Gestió: Associació Juvenil Sociocultural de Prosperitat
Àmbit territorial d’actuació: Barri de la Prosperitat i 9 Barris
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: La
Associació va néixer l'any 1993 amb la finalitat pràctica de gestionar el Casal de Joves de
Prosperitat. La associació es qui te la gestió des de llavors.
Temps de funcionament: El Casal va obrir fa 23 anys (1988). L'associació te 18 anys (1993 que es
quan assumeix la gestió de l'equipament.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Hem anat per subvenció i ara s'ha obert un concurs per un contracte de
prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de gestió cívica.
Motiu de la gestió: La formula de gestió Cívica és més real per gestionar el Casal que una
subvenció per activitats. Tot i que el model actual entenem que és molt millorable.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): 87.600 €
Temps de durada de l’últim contracte: Fins ara anual i si tenim aquest nou contracte serà fins al 31
de desembre de 2013 amb un any prorrogable.
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat:
3 Treballadors/es
Altres serveis i/o projectes: Ludoteca i Espai de Petita infància Racó de Joc.
Número d’usuaris/any de l’equipament: 40 Col·laboradors, 500 usuaris l'any
Anys de funcionament de l’equipament: 22 anys

OBSERVACIONS:
El Casal de Joves de Prosperitat com a tal el va tancar l'ajuntament de Barcelona el setembre de
2010. L'ajuntament, en aquest moment, es va comprometre a fer un provisional als terrenys de
Passeig Valldaura ( la Renfe) . A dia d'avui la contracta dels mòduls del provisional està feta però
no l’adequació del terreny. Per tant ara mateix ens trobem en un espai de 60 m2 al Carrer Badosa
fins que el provisional sigui una realitat.

Equipament: POLIESPORTIU MUNICIPAL VALLDAURA
Entitat de Gestió: LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIÓ 2
Àmbit territorial d’actuació: Prosperitat ( Nou Barris ) i Barcelona en general
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: Gestió ciutadana
directa de l’equipament públic mitjançant l’entitat gestora denominada La
Prosperitat Cultura en Acció 2.
Temps de funcionament: 32 anys d’antiguitat té la instal·lació, la gestió per part
de la PECA 2 té una antiguitat de 11 anys, desde el curs 2000-2001.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió: El Poliesportiu Valldaura va estar gestionat en els seus inicis per una
Coordinadora Esportiva de veïns i veïnes del barri.
Després va agafar la gestió una entitat anomenada Indepros que va estar 21 anys, ells ho feien de
forma més o menys privada.
Quan aquesta entitat va declarar-se en fallida el Poliesportiu va estar a punt de deixar les seves
portes tancades. Aleshores en aquell any 2000, la PECA 2 va presentar la proposta per portar la
gestió directa de l’equipament per tal de que no tanqués i continuar oferint les seves activitats
esportives al barri.
El funcionament ha anat de menys a més, en petits passos però sempre endavant amb activitats
varies centralitzades en la pràctica de l’Educació Física de escoles del barri, extraescolars
d’Ampes, lloguers particulars, lloguers de clubs per jugar partits i l’activitat central que es la
nostra Escola de Futbol Sala Prosperitat amb més de 130 jugadors.
L’únic motiu que ha fet que algunes activitats fessin un pas endarrera aquests últims anys ha sigut
la situació deficitària de l’estat de la instal·lació, ara amb les obres de remodelació esperem que
serveixin per donar-li un impuls a la demanda de lloguers i activitats.
El mecanisme de gestió és per subvenció anual i havia el compromís per part de l’Ajuntament
(Districte Nou Barris) de passar-lo a Gestió Cívica a l’any 2011.
Import anual acordat per la gestió: 43,256 €. Temps de durada de l’últim contracte: 1 any.
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 3 Treballadors /es
Altres serveis: Trobada anual de “24 hores de futbol sala” amb la participació de 500 esportistes.
Organització de una esplai infantil a l’estiu. El Institut Sant Andreu i l’Escola Sant Lluís fan al
Poliesportiu classes de gimnàstica.
Número d’usuaris/any de l’equipament: més de 550 setmanals. Entre Escola de Futbol Sala,
escoles que fan Educació Física, Ampes i cessió d’espais.
24.500 usuaris anuals.
Anys de funcionament de l’equipament: 32 anys.

Equipament: CASAL DE BARRI PROSPERITAT

Entitat de Gestió: PROSPERITAT CULTURA EN ACCIÓ 2
Àmbit territorial d’actuació: Prosperitat – Nou Barris
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: Gestió ciutadana de l’equipament
públic per part de l’associació sense ànim de lucre Prosperitat Cultura en Acció 2.
Temps de funcionament: 23 anys. Va obrir el 1988, gestionat per l’Associació de Veïnes i Veïns de
Prosperitat.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió: El Casal de Barri de Prosperitat és fruit de la lluita veïnal per unes vivendes
dignes pels barraquistes de l’actual Plaça Angel Pestaña. Aquest moviment va reivindicar la
urbanització de la zona i la construcció d’un local social, que articulés la dinàmica associativa
existent i fomentés l’activitat cultural, en aquells moments deficitària.
L’equipament va obrir les portes al 1988, gestionat directament per l’Associació de Veïnes i Veïns
de Prosperitat i després d’anys de negociacions i reivindicacions. Va obrir amb un projecte
aglutinador i dinamitzador global pel barri; un equipament obert a tots els sectors poblacionals de
la zona.
Per desenvolupar el projecte de Casal, l’AVV va constituir una comissió formada per persones
lligades a l’entorn associatiu, membres de la pròpia AVV i obert a la participació de tot@s els
vein@s: la COMISSIÓ GESTORA.
Aquesta Gestora continúa funcionant i algunes de les persones vinculades a l’AVVP forma part,
encara avui, de l’actual Junta de l’Associació Prosperitat Cultura en Acció 2.
Import anual acordat per la gestió: 193,995'87 €. Durada de l’últim contracte: 2 anys 2008-09 (+
pròrroga 2010-11)
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei
contractat: 6 treballadors/es Casal de Barri. Bar Casal (2
treballadores) Prospe Viva (2 persones).
Col·laboradores fixes: 100
Altres serveis i projectes:
Suport logístic i tècnic, així com
organitzatiu en activitats del
territori com: Festa Major de
Prospe, Prospe Beach; San
Xibeco; Festes tradicionals;
Temps Educatiu Compartit-Fem Barri...etc. Aquestes activitats estan
incloses en el Projecte “Prospe Viva” complementari al projecte basic
del Casal.
Número d’usuaris/any de l’equipament: 450 usuàries de tallers; una
mitja de 100 persones per espectacle (2 vermutsicals al mes, ); 650
persones participant de Prospe Beach, gestionat en col·laboració des
del Casal de Barri; 70 persones a l'Espai Infantil i Familiar, etc.
En total, podríem comptar al voltant d'uns 5.000 usuàries anuals.
Anys de funcionament de l’equipament: 23 anys

Equipament: KASAL DE JOVES DE ROQUETES
Entitat de Gestió: ASSOCIACIÓ JUVENIL SOCIOCULTURAL ROKET PROJECT
Àmbit territorial d’actuació: Roquetes
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: L’associació té l’objectiu de gestionar
un equipament per els joves del barri, per tal de que puguin realitzar les seves activitats lúdiques i
culturals amb dignitat.
Temps de funcionament: En les nous locals portem 5 anys, però l’associació funciona des del
2003. Però anteriorment s’havien fet càrrec del casals altres associacions i en un inici el kasal va
començar fa aprox. 20 anys de la mà de Creu Roja

RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Hem anat per subvenció, ara s'ha obert un concurs per fer un contracte de
prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de gestió cívica.
Motiu de la gestió: La formula de gestió Cívica és més real per gestionar el Casal que una
subvenció per activitats. Tot i que el model actual entenem que és molt millorable.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): 72.500 €
Temps de durada de l’últim contracte: Al plec administratiu al que ha sortit ara es de 3 anys fins el
2013

DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 2 Treballadors/es
Altres serveis i/o projectes: no
Número d’usuaris/any de l’equipament: Persones vinculades al projecte 20, persones que utilitzen
habitualment l’equipament, persones que venen a una activitat puntual 200.
Anys de funcionament de l’equipament: El local del carrer Vidal i Guasch 16 te 5 anys.

Equipament: LA MASIA DE LA GUINEUETA
Entitat de Gestió: LA MASIA DE LA GUINEUETA,
ASSOCIACIÓ DE LLEURE
Àmbit territorial d’actuació: Barri de la Guineueta
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament:
Les entitats que gestionen actualment la Masia ja hi eren
abans de la remodelació. Per tant les Entitats tenen com a
seu el que actualment és un equipament.
Temps de funcionament: Des del 2003

RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Acord per la cessió de l'espai i el desenvolupament de les activitats de les
entitats
Motiu de la gestió: Acord de rehabilitació de la Masia a canvi de la nostra gestió posterior.
Import anual acordat per la gestió: 98.686 €
Temps de durada de l’últim contracte: Actualment en suspens per l'Ajuntament

DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat:
3 Treballadors/es
Altres serveis i/o projectes: Projecte d'Espai familiar (2 treballadors/es), Projecte d'Adolescents i
servei de bar.
Número d’usuaris/any de l’equipament: 400 (entre els 8 mesos i els 40 anys)
Anys de funcionament de l’equipament: Primera etapa 1978 i segona etapa del 2003 fins
l'actualitat.

OBSERVACIONS:
Cal esmentar que la Gestió de l'Equipament és un procés donat per la cessió de l'espai, que és
prioritari. La entitat la Masia de la Guineueta es crea abans que sortís la Gestió del propi
equipament, no està creada amb aquest propòsit.

Equipament: CENTRE CULTURAL TON I GUIDA
Entitat de Gestió: PLATAFORMA D’ENTITATS DE
ROQUETES
Àmbit territorial d’actuació: Principalment el barri de
Roquetes
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: Al Centre existeixen espais propis de
participació i de gestió que vetllen pel bon funcionament del Ton i Guida, essent la Plataforma
d’Entitats de Roquetes la què assumeix la responsabilitat legal, laboral i
comptable pel que fa a la gestió i administració de l’equipament.
És important apuntar que el Ton i Guida és la seu i el lloc on porten a terme les
seves activitats cinc de les associacions de la Plataforma (Xarxa d’intercanvi
de coneixements, Comitè de solidaritat amb Nicaragua, Grodema, Ass.
Titellaire i Ass. d’antics alumnes i mestres del Ton i Guida).
Temps de funcionament:
1995: Inici de l’activitat i autogestió a càrrec de la Coordinadora del Ton i
Guida.
2006: Inauguració del nou equipament amb formula de cogestió (direcció de
l’Ajuntament+2 dinamitzadores d’empresa+coordinadora del Ton i Guida).
2007: Cessió de la gestió a La Plataforma d’Entitats a través de subvenció anual.
2010: Gestió de la Plataforma a través de contracte de prestació de serveis
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA
Formula de gestió: Contracte de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de
gestió cívica.
Motiu de la gestió: Fomentar la participació i el compromís ciutadà en la millora del barri a partir
de la gestió de l’equipament i de la promoció de la cultura com a eina de cohesió i integració.
Import anual acordat per la gestió: 102.537 €
Temps de durada de l’últim contracte: Any 2011 + 1 any prorrogable
DADES DE L’EQUIPAMENT
Numero (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 3 Treballadors/es
Altres serveis i/o projectes: Per part del Ton i Guida cessió d’espais, materials i infraestructura
(Barcelona Activa, Serv. Socials, CAP...).
Per part de La Plataforma el Pla Comunitari de Roquetes.
Número d’usuaris/any de l’equipament: Participants a les activitats 7.702, Col·laboradors habituals:
74
Anys de funcionament de l’equipament: 16 anys
OBSERVACIONS:
- Especialment de 17 a 21 h ja queda petit
- Col·laboradors del centre cobreixen tasques de
consergeria del centre per poder portar a terme les
activitats s matins. Cada dia es fa més palesa la
necessitat de contractar un tècnic auxiliar que porti a
terme tasques d’informació i consergeria als matins.

Equipament: Cotxeres deSants –Casinet Hostafrancs
Entitat de Gestió: Secretariat entitat Sants, Hostafrancs i Bordeta
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Districte Sants-Montjuïc. Barri Sants, Hostafrancs i la
Bordeta
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: El Secretariat d’entitats neix dins del
marc del Congrés de cultura catalana al 1976 i es constitueix com entitat al 1984 amb la finalitat de
fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells. Actualment té
adherides 280 entitats del territori a qui dóna serveis i que
participen de la cogestió dels equipament.
Temps de funcionament: Cotxeres- 1994. Casinet -1997
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Conveni de cogestió entre Ajuntament i Secretariat
Motiu de la gestió: La cogestió neix arrel dels pactes de la Fundació Miró on es concretarem entre
Ajuntament i Secretariat la missió del centres: ser un instrument útil pel desenvolupament sociocultural de les persones i grups del seu territori i de la ciutat en general. Des objectius acordats
destaquem:
1.

L’accent del centre cívic Cotxeres ha de recaure en el fet de ser un servei per a les
entitats, sense exclusió.

2.

El centre cívic ha de ser un viver de nous projectes.

3.

Un centre cívic de barri en diàleg amb la Ciutat

Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): ----Temps de durada de l’últim contracte: últim conveni signat 2002
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per a la execució del servei contractat: 18 treballadors – 10
municipals, 8 del Secretariat. 76 talleristes contractats pel Secretariat.
Altres serveis: cursos i tallers, cessió d’espais i/o suport a activitats i/o associacions, Espai de joc
(dominó, escacs, jocs de taula)
Nombre col·laboradors i/o voluntaris: entitats de la federació
Nombre d’usuaris/any de l’equipament: 250.000 anuals
Anys de funcionament de l’equipament: En un primer moment al 1994 només es cogestiona el
Centres Cívic de les Cotxeres de Sants i pel bon funcionament de la experiència de cogestió es
passa a gestionar al 1997 el Centres Cívic del Casinet d’Hostafrancs i convertint el que anomenem
projecte Cotxeres-Casinet, ja que és un mateix equip de persones qui s’encarreguen del
funcionament dels equipaments.

OBSERVACIONS:
El Secretariat d’entitats pretén que el projecte de
Centre Cívic Casinet-Cotxeres tingui per finalitat
ser un instrument útil pel desenvolupament socio-cultural
de les persones i grups del seu territori i de la ciutat
en general amb els objectius següents:
Afavorir la relació de les persones en un marc de tolerància i pluralitat
Donar suport a la vida associativa del territori
Potenciar el sentit de pertinença al territori a través d’una certa centralitat cultural
Complementar l’oferta de les activitats culturals
Crear i millorar els espais de participació
Afavorir el consum cultural en la informació i difusió de les activitats

Equipament: Centre Cultural La Farinera del Clot
Espai Antoni Miró Peris (annex)

Entitat de Gestió: Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa (FECCA)
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Clot-Camp de l’Arpa, Sant Marti i Barcelona
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: la FECCA neix com a coordinadora de
festes populars del barri Clot-Camp de l’Arpa. Des dels seus inicis reivindica un equipament
sociocultural pel barri. Un any abans de la inauguració del centre cultural es constitueix com a
entitat de segon ordre. Comença a gestionar l’equipament en nom del teixit associatiu del barri que
representa, primer a través d’un model de co-gestió i 4 anys desprès de gestió cívica .
Temps de funcionament: El Centre C0ultural: 12 anys, l’EAMP: 3 anys i l’Entitat: 34 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: conveni de col·laboració entre l’entitat gestora (FECCA) i el Districte de Sant
Martí.
Motiu de la gestió: Dinamització sòciocultural del territori i enfortiment del teixit associatiu.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): CC Farinera: 224.883,34 € i EAMP 59.263,50 €.
Temps de durada de l’últim contracte: conveni de 4 anys amb dues pròrrogues d’un any
cadascuna. La darrera pròrroga finalitza al desembre de 2012
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per a la execució del servei contractat: 10
Altres serveis i /o projectes: suport i assessorament a les associacions, suport a la creació
artística d’arts escèniques, cursos i tallers, música, exposicions, cessions d’espais i calendari
festiu.
Nombre col·laboradors i/o voluntaris: 40 aprox.
Nombre d’usuaris/any de l’equipament: 25.755 Centre cultural i 6.722 EAMP

Anys de funcionament de l’equipament: el CC la Farinera del Clot ofereix una programació
sociocultural de caire generalista. Les principals línies de treball són, però, la programació musical
i la de teatre. A més a més, el Centre està especialitzat en moviment associatiu, record històric de
l'edifici i del barri.
L’ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS comença a funcionar al 2008 com annex de l’equipament. Es tracta
d’un nou espai de proximitat adreçat a les entitats, al barri en general i que treballa de manera
tranversal temàtiques de gènere, joves i associacionisme.

Equipament: TORRE JUSSANA – Centre de serveis a les associacions

Entitat de Gestió: Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Ciutat.
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: El CAB és una
organització de tercer nivell que aplega coordinadores territorials i sectorials
de Barcelona, neix a demanda del primer Congrés d’Associacions de Barcelona
que reclama la necessitat de vertebrar el sector associatiu de la ciutat.
És des d’aquesta lògica que el CAB reclama participar en la gestió del servei
municipal d’associacions Torre Jussana.

Temps de funcionament: L’equipament està en funcionament des de
l’any 1995, però és des de finals de 2008 que el CAB s’incorpora en la
seva gestió.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Conveni de cogestió
Motiu de la gestió:
•
Enfortir el sector associatiu a partir de les necessitats del propi sector
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): 222.300 €.
Temps de durada de l’últim conveni: 1 any (prorrogable 1 any més)
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per a la execució del servei contractat: Al ser cogestió, l’equip
tècnic procedeix tant del CAB com de l’ajuntament. L’equip tècnic actual són 10 treballadors/es, 7
dels quals els posem l’associació.

Nombre col·laboradors i/o voluntaris: Al voltant d’una vintena de col·laboradors/es, principalment
en l’àmbit de la formació i l’assessorament.
Nombre d’usuaris/any de l’equipament: Al voltant de 6.500 usuàris/es (2010)

Anys de funcionament de l’equipament: Torre Jussana va iniciar el seu recorregut l’any 1995 com
a agència d’associacions, va tenir una activitat molt destacable fins l’any 2003 que inicia el seu
declivi, en part motivat pels successius canvis d’ubicació, a tall d’exemple l’equip professional de
Torre Jussana va arribar a tenir 16 membres el 2003 fins a 3 el 2008 moment en què iniciem la
cogestió de l’equipament i s’amplia aquest equip fins els 10 treballadors actuals i ampliem també
el nombre de serveis a les associacions

OBSERVACIONS:
TORRE JUSSANA és un equipament municipal que destina
els seus esforços a oferir recursos i serveis a les associacions
de la ciutat, esdevenint al llarg del temps en un referent per el
sector associatiu de Barcelona.
Principals actuacions:
>Formació associativa
>Assessoraments
>Acompanyaments
>Publicacions especialitzades
>Creació de pàgines web
>Informació
>Cessió d’espais

Equipament: CASA ORLANDAI

Entitat de Gestió: Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO)
Àmbit territorial d’actuació: Barri de Sarrià, Districte Sarrià Sant Gervasi
Breu descripció de la relació entre l’entitat i l’equipament: L’ACCO és una entitat de segon grau
que es va crear el 2007 per a gestionar aquest equipament, i que actualment acull unes 40 entitats i
més de 80 100 veïns i veïnes del barri. L’equipament és a l’edifici de l’antiga escola TalithaOrlandai, que quan es va traslladar va generar una reivindicació popular per a que es convertís en
un equipament públic per a potenciar el teixit associatiu del barri.
Temps de funcionament: L’equipament: 4 anys, l’Associació: 4 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Conveni de gestió cívica.
Motiu de la gestió: Activitats socioculturals del teixit associatiu i veïnal del barri de Sarrià, a travès
dels eixos de: Cultura, Convivència i Transformació Social.
Import anual acordat per la gestió: 221.000 € (pel 2012 un 5% menys)
Temps de durada de l’últim contracte: Conveni de quatre anys amb quatre pròrrogues, enguany
hem acordat usar la primera pròrroga pel 2012
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per la execució del servei contractat: 22 (comptant temps total i
parcial, talleristes inclosos).
Altres serveis i/o projectes: Cafeteria (Cooperativa 3 Treballadors),.
Número de persones col·laboradores: 200 col·laboradors
Número d’usuaris/any de l’equipament: ?????? anuals

OBSERVACIONS:
Després de quatre anys la Casa Orlandai, s’ha consolidat
com un projecte de referència en el barri i un
dinamitzador i catalitzador de la vida cultural i social.
L’any passat vam elaborar un ambiciós pla estratègic que
ens permet encarar el futur amb les idees clares i
compartides. El principal repte és el del finançament i la
sostenibilitat econòmica reduint la dependència de
l’ajuntament, així com la renovació del conveni, amb un
conveni més ajustat a la gestió cívica.

Equipament/Servei: Espai Jove La Fontana / Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils
Entitat de Gestió: Consell de la Joventut de Barcelona
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Barcelona / Joventut
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: El
Consell de la Joventut de Barcelona neix el 1980 amb l'objectiu de promoure la participació del
jovent barceloní, fent sentir la seva veu en la vida política, social i cultural de la ciutat i contribuint
a la seva ciutadania plena. És una entitat de segon grau que aglutina a les diferents associacions i
federacions d'associacions juvenils en diferents àmbits: sindicals, estudiantils, educatives,
polítiques, culturals, ..
El 1984 comença a treballar per aconseguir un servei per part de l'administració que doni suport a
l'associacionisme juvenils i participa activament en la redacció del primer Pla Jove. Després de
gairebé 10 anys reivindicant el servei, el desembre de 1993 s'inaugura el llavors anomenat Casal
d'Associacions Juvenils de Barcelona a l'Espai Transformadors del carrer Ausiàs Marc, 60. Més
tard, el gener de 2009 es trasllada a l'Espai Jove La Fontana, canviant el nom a: “Centre de
Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona” i passa a ser un servei dins de
l'equipament.
Temps de funcionament:

• l'Entitat des del 20 de gener de 1980
• l'equipament inicial “Casal d'Associacions Juvenils de
Barcelona” el 1994 i posterior trasllat a l'Espai Jove La
Fontana gener de 2009.
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: El CRAJ està conveni de col·laboració entre l’entitat gestora CJB i la Regidoria
d'Adolescència i Joventut. La direcció i comunicació de l'equipament l'Espai Jove La Fontana està
en conveni de col·laboració entre el CJB, el Districte de Gràcia i la Regidoria d'Adolescència i
Joventut.
Motiu de la gestió: Suport, informació, assessorament i recursos per a l'enfortiment del moviment
associatiu juvenil de la ciutat. Potenciar i vetllar els criteris associatius de l'equipament.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): El CRAJ reb 136.000€ i 75.000€ l'equipament.
Temps de durada de l’últim contracte: conveni de 2 anys amb pròrroga d'un any.
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per a la execució del servei contractat: 6 persones el CRAJ i la
part d'equipament són 2 persones (direcció i comunicació).
Altres serveis i /o projectes: informació, assessorament i recursos a les associacions juvenils,
viver de projectes juvenils, gestió dels ajuts BCN Intercanvis Juvenils, ...
A través de l'equipament suport a la creació artística, cursos i tallers, música, exposicions,
cessions d’espais i calendari festiu.
Nombre col·laboradors i/o voluntaris:
200 aprox.
Nombre d’usuaris/any de l’equipament:
Per l'equipament passen unes 59.000 persones
l'any aprox.
Anys de funcionament de l’equipament:
L'Espai Jove La Fontana es posa en funcionament
el 9 de gener de 2009, i ofereix una programació
sociocultural de caire juvenil. Les principals línies
de treball són: la dinamització juvenil, la
programació musical, audiovisual .
A més, compta amb el Punt d'Informació Juvenil de
Gràcia que està especialitzat en mobilitat
europea i associatiu juvenil.

Equipament: Casal de Barri Font d’en Fargues
Entitat de Gestió: Associació Casal de la Font d’en Fargues (ACFF)
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Barri Font d’en Fargues - Districte Horta Guinardó - BCN
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament: El Casal Font d’en Fargues és un
equipament històric i emblemàtic del barri Font d’en Fargues, l’origen del qual es remonta al 1928.
El Casal va ser adquirit per l’Ajuntament a l’any 2008 amb la voluntat d’oferir un equipament públic
pel barri i donar resposta a la reivindicació veïnal.
L’Associació Casal de la Font d’en Fargues va ser constituïda per donar continuïtat a la labor de
molts veïns i veïnes i entitats del barri compromesos durant molts anys en les activitats del Casal.
Temps de funcionament: Amb la nova etapa d’equipament públic i gestió cívica: Setembre 2011.
Associació : 3 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte Horta-Guinardó i
l’Associació Casal de la Font d’en Fargues.
Motiu de la gestió: Fer d’aquest equipament públic un referent al barri per a la dinamització social,
cultural i el foment de la participació cívica i associativa.
Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): 72.000 €.
Temps de durada de l’últim contracte: 1 de juny 2011 fins 31 desembre 2012. Prorrogable 1 any.
DADES DE L’EQUIPAMENT
Nombre (actual) de treballadors/es per a la execució del servei contractat: 3 treballadors/es
(2 a jornada completa i 1 a mitja jornada)
Altres serveis: Cafeteria (2 treballadors/es)
Nombre col·laboradors i/o voluntaris: Encara no tenim dades.
Nombre d’usuaris/any de l’equipament: Encara no tenim dades.

Anys de funcionament de l’equipament:
1928 L’Associació de Fargas, Mulassa i els contorns construeixen el Casino (nom inicial).
1952 Sota titularitat religiosa s’estableix el Casal Familiar de Sant Antoni de Pàdua.
2008 Compra per part de l’Ajuntament de Barcelona i posterior reforma.
2011 Al setembre s’obre el renovat Casal Font d’en Fargues amb gestió cívica per part de l’ACFF.

OBSERVACIONS:

Equipament: Ateneu L’Harmonia
Entitat de Gestió: L’Harmonia, Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar
Àmbit territorial/sectorial d’actuació: Sant Andreu de Palomar, BCN
Breu descripció de la relació entre la entitat i l’equipament:
La Federació d’Entitats L’Harmonia és el resultat de l’associació d’una dotzena
d’entitats de caràcter sociocultural del barri de Sant Andreu de Palomar
amb l’objectiu comú de gestionar el nou “Casal de Barri” que actualment
el Districte està rehabilitant en una de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil Fabra&Coats. La gestió,
però, encara no ha estat adjudicada a dia d’avui, tot i que la resposta no pot trigar en arribar ja que
la previsió de finalització d’obres és ja força propera.
Temps de funcionament: 6 anys
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Fórmula de gestió: Encara no establerta, toi i que apostem fort pel conveni
Motiu de la gestió:
•

Considerem que la gestió d’un equipament de barri l’han de dur a terme les entitats
arrelades al propi barri ja que elles son les que millor, per no dir les úniques, que coneixen
la realitat del seu territori i, per tant, les que en poden treure més profit. A més, som una
entitat (Federació d’Entitats) sense ànim de lucre, i això, tant legal com moralment, ens
avala com a gestors d’aquest equipament. Entenem l’espai com a servei i no com a
negoci, i no estem disposats que l’administració vulgui especular amb un espai que ens
pertany als veïns. De la gestió en volem treure molts resultats: potenciació de les
relacions interpersonals entre veins a tots els nivells; increment de sinergies entre
entitats; una adaptació coherent dels horaris del ateneu amb els dels veins, impossible
d’aconseguir amb la lògica funcionarial de l’administració; utilització de l’espai, ja sigui de
forma resident o com a usuària, per part de les entitats actualment sense espai o amb un
espai en condicions molt precàries; independència política de la qual se’n deriva una
configuració no partidista del pla d’activitats...

Import anual acordat per la gestió (iva inclòs): no establert
Temps de durada de l’últim contracte: no establert
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La gestió ciutadana d’equipaments públics

0.- PRESENTACIÓ
La ciutat de Barcelona té una llarga experiència en
la cessió de la gestió d’equipaments i serveis municipals a les entitats cíviques de la ciutat, emparades
en diferents formulacions jurídiques depenent del tipus d’equipament i/o servei. Així doncs, no és el mateix l’externalització d’un equipament esportiu que la
d’un d’equipament sociocultural. És en aquest àmbit
on centrem el contingut d’aquesta ponència donat
que, malgrat la llarga trajectòria d’equipaments municipals gestionats per les associacions de la ciutat,
encara avui es donen diferències en l’aplicació del
model, depenent del districte o sector municipal
que posseeix la titularitat de l’equipament.
Amb l’objectiu de trobar un model unificat i definitiu, la plataforma d’entitats de gestió ciutadana/
compartida, organisme informal que agrupa les associacions que estem gestionant equipaments a Barcelona, ha elaborat un document que serveixi per
a iniciar un procés de negociació amb l’Ajuntament
de Barcelona que defineixi què es la gestió cívica, com s’aplica, quins són els condicionants i la
definició d’un marc jurídic apropiat, i que traslladem a aquesta ponència per compartir amb la resta d’associacions tant la filosofia com les propostes
que hem desenvolupat per tal de ser millorades i
assumides pel conjunt del moviment associatiu de
Barcelona.
Aquesta ponència s’estructura en els següents apartats:
1.- Introducció
2.- Definició
3.- Els agents que hi intervenen

4.- La definició del projecte
5.- Marc legal
6.- Propostes

1.- INTRODUCCIÓ
Un equipament o projecte sociocultural de proximitat necessita que la seva programació tingui un alt
grau de sintonia amb el territori on fa l’acció o en el
sector en què actua.
En paral·lel, ha de vetllar perquè les seves activitats
siguin complementàries i reforcin les que genera el
mateix territori a través de la seva xarxa associativa. Són aquestes necessitats que fan pertinent que
siguin les entitats de cada territori les que gestionin
els equipaments o serveis, com a coneixedores de
la realitat dels seus barris i les dinàmiques que hi
actuen, incorporant l’equipament a la dinàmica territorial i evitant que esdevingui un cos estrany.
En definitiva, la gestió cívica o compartida aporta
als projectes un valor afegit que difícilment poden
ser aportats per altres fórmules d’externalització
amb empreses privades.

2.- DEFINICIÓ
La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de
gestió específica d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre
l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu del
territori objecte de la intervenció, per la qual una

Plataforma
d’entitats
per a la
gestió cívica

entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament
i/o projecte d’interès general. Aquest acord pot venir motivat per determinades circumstàncies, i estar
decidit en funció dels interessos d’ambdues bandes.
Aquesta possibilitat ve definida per la Carta Municipal de Barcelona que, en els seu article 34 diu el
següent:
“Les entitats, 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 correspon a altres administracions públiques. La gestió cívica de competències
municipals es pot utilitzar per a les activitats i els
serveis susceptibles de gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s’adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats
o organitzacions amb característiques idèntiques o
semblants”.
En qualsevol cas, entenem que la gestió ciutadana
es caracteritza per:
• La necessitat que la ciutadania participi en
l’objecte de l’equipament o el projecte.
• Una entitat gestora sense afany de lucre, legitimada, representativa i implicada al seu territori
o sector.
• L’existència d’un projecte de gestió, compartit
en els valors i consensuat per l’Ajuntament de
Barcelona i per l’entitat gestora.
• Un acord explícit de col·laboració entre l’Ajuntament, titular de l’equipament, i l’entitat gestora,
formalitzat en un conveni.
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• El compromís de promoure canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i en la realització d’activitats.
• L’empara jurídica de les Normes Reguladores
de Participació Ciutadana i la Carta Municipal.
Els valors bàsics que han de regir la gestió ciutadana són: la participació, l’autonomia, la transparència, la responsabilitat, l’eficiència i l’eficàcia, la voluntat de millora de l’entorn social i el foment de
la cohesió social i la convivència del territori on es
desenvolupen aquests projectes.
La gestió compartida o cogestió, a diferència de la
gestió ciutadana o cívica, implica que l’entitat gestora gestiona de forma conjunta amb l’Ajuntament
de Barcelona, amb un model paritari de gestió i presa de decisions, però participa dels mateixos valors
i necessitats de l’Ajuntament i els comparteix.

3.- ELS AGENTS QUE HI INTERVENEN
1) L’entitat gestora de l’equipament
Les entitats que vulguin participar en la gestió cívica han de fer-ho a partir d’una voluntat explícita
de col·laboració amb l’Ajuntament, tot mantenint la
seva autonomia, i amb complementarietat amb la
resta dels serveis associatius i públics presents al
territori i relacionats amb el projecte de gestió.
Les entitats potencialment gestores han de tenir
personalitat jurídica pròpia, i suficient experiència
associativa, que haurà de garantir alhora una suficient capacitat de gestió per a tirar endavant el
projecte.
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Han de tenir un funcionament intern d’acord amb
els criteris de transparència, participació i democràcia interna. Al respecte, hauran de regir-se pels
valors continguts al Codi Ètic de les Associacions de
Barcelona:
• La consecució de les entitats gestores de finalitats generals.
• Absència total d’ànim de lucre.
• Voluntat de foment de la participació interna.
• La confiança com a base de la relació entre els
membres de l’entitat i del funcionament democràtic.
• Transparència econòmica.
• Gestió respectuosa dels recursos humans de què
disposa l’entitat.
• La sostenibilitat i viabilitat del projecte gestionat.
• Congruència de les activitats i de les informacions.
• Relacions solidàries amb altres associacions.
• Relacions autònomes amb les administracions
públiques.
El foment de la implicació dels ciutadans, tant en la
presa de decisions com en la realització d’activitats
que conformen el projecte gestionat des d’una entitat, és un valor afegit altament qualificat. Això obliga
a establir mecanismes de consens i voluntat de negociació contínua i recíproca en la presa de decisions.

“El foment de la implicació

dels ciutadans obliga a establir
mecanismes de consens i voluntat de
negociació contínua i recíproca
en la presa de decisions.”

Cal que el projecte de gestió cívica de l’entitat gestora faci de la pluralitat un valor fonamental. Sense
deixar de banda l’especificitat d’un projecte o equipament, cal garantir i fomentar la diversitat de públics i de gent interessada.
L’entitat ha d’establir uns mecanismes que facin
compatible l’esperit crític en un context presidit,
fonamentalment, per la mútua confiança i el reconeixement de les persones implicades.
2) L’Ajuntament de Barcelona
Acordar la gestió cívica d’un determinat equipament
o projecte, comporta el reconeixement explícit de
l’Ajuntament d’uns principis bàsics en la prestació
dels serveis públics del territori que es poden concretar en:

• El reconeixement, com a agent públic de l’entitat gestora, de la seva capacitat de gestió i
l’establiment d’una relació de confiança mútua.

• L’Ajuntament ha de reconèixer i fomentar la ne-

cessària implicació en els afers públics de les entitats, més enllà del seu estricte camp d’actuació.

• El reconeixement que la diversitat d’opinions i

propostes al voltant dels afers públics significa
un valor fonamental i un enriquiment col·lectiu.
Cal assegurar espais de participació i d’expressió
on es pugui plantejar la divergència d’opinions a
partir de la responsabilitat i el compromís, amb
l’objectiu bàsic de fomentar la convivència.
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• La previsió de l’Ajuntament d’aportar recursos,
donada la tipologia dels equipaments o projectes
que s’han de gestionar a través de la fórmula de
gestió cívica.

• Adaptar els requeriments administratius i de

finançament a la realitat associativa: absència
d’ànim de lucre, dificultats d’accés a crèdits bancaris, mecanismes de presa de decisió, etc.

4.- EL PROJECTE
La fórmula de gestió cívica d’un equipament o servei es basa en l’acord entre l’Ajuntament i l’entitat
gestora. Aquest acord s’ha de concretar en el projecte de gestió, que esdevé l’element bàsic.
1) En l’àmbit polític

• Tot i la complexitat i les dificultats que pot re-

presentar, és imprescindible l’establiment de
consensos i la voluntat de negociació contínua i
recíproca en la presa de decisions i l’establiment
dels objectius marc que regiran el projecte.

• Cal establir, així mateix, els mecanismes neces-

saris que facin compatible l’esperit crític amb
el treball conjunt, en un context presidit, fonamentalment, per la confiança mútua i el reconeixement mutu.

• La concreció d’aquest acord comporta neces-

sàriament la responsabilitat compartida de
l’equipament o projecte entre l’Ajuntament i
l’entitat gestora.

2) En l’àmbit del funcionament i l’avaluació de la
gestió
• Pel que fa a la presa de decisions i a l’avaluació
de la gestió, cal definir i acordar els criteris per
mesurar els conceptes d’eficàcia i eficiència.
Així mateix, és necessari dissenyar els indicadors específics per mesurar els resultats de la
gestió, que no han de ser únicament econòmics,
sinó també culturals, incorporant a aquest disseny el balanç social del projecte.
• Cal establir una nova cultura de gestió a partir
del paper que han de jugar els diversos agents
implicats en el projecte de gestió: entitat gestora,
professionals contractats i ciutadans voluntaris.
• En la concreció del projecte, i atenent la màxima
rendibilitat dels recursos públics, s’ha de definir
un pla de finançament que incorpori els recursos aportats per l’Ajuntament de Barcelona i els
aportats per la gestió de l’entitat gestora, tant
els generats pel mateix projecte, com els obtinguts per l’eficiència d’aquest tipus de gestió, o
els aportats per altres fonts de finançament.
3) Pel que fa a les responsabilitats
• La responsabilitat està compartida entre l’Ajuntament i l’entitat gestora en la prestació dels
serveis i davant de la ciutadania, independentment de les responsabilitats pròpies de cadascun dels agents.
• L’Ajuntament, o la nova entitat gestora, hauran
de subrogar el personal contractat en cas
d’extinció o canvi de titularitat de la gestió.
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4) En el pla de la imatge
• Garantir la visibilitat de la gestió cívica i de
l’entitat gestora, mantenint sempre la independència de la imatge del projecte i la de la mateixa entitat gestora, en un marc de complicitat
entre l’Administració pública i la ciutadania.

5.- MARC LEGAL
Tot i que la gestió cívica està prevista a la Carta
Municipal de Barcelona i a les Normes Reguladores de Participació Ciutadana de Barcelona, a hores
d’ara no hi ha cap reglament que en desenvolupi
l’aplicació.
La gestió cívica, per tant, s’emmarca en un marc
legal i normatiu no desenvolupat, cosa que genera
moltes dificultats administratives i de gestió, provocant interpretacions contradictòries en la seva
aplicació.
Aquest desenvolupament del marc normatiu hauria
de resoldre qüestions com:
• La incorporació d’associacions a la gestió
d’equipaments i projectes municipals.
• La necessitat de buscar noves fórmules d’administració, justificació, finançament i seguiment,
que facilitin la tasca administrativa, comptable
i de gestió, tenint en compte la naturalesa de la
gestió ciutadana i de les entitats gestores.
• La necessitat de trobar una nova forma de gestió dels recursos humans que tingui en compte
la singularitat d’aquesta fórmula de gestió i el
compliment necessari dels drets laborals.
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• L’assignació de la dotació econòmica i la seva
•

•

gestió.
Uns continguts mínims del conveni que ha de
regir la relació contractual entre l’Ajuntament
i l’entitat gestora, en les qüestions acabades
d’esmentar.
L’homogeneïtzació dels criteris municipals.

6.- PROPOSTES
1) Impulsar un procés negociador amb
l’Ajuntament de Barcelona per unificar els
criteris de la gestió cívica/ciutadana.
2) Crear un reglament de la Carta Municipal
i/o del Reglament de Participació Ciutadana que desenvolupi l’aplicació de les
diverses modalitats de gestió cívica tenint
en compte també les necessitats i les peculiaritats de l’associacionisme de Barcelona.
3) Reclamar el paper del sector associatiu
com a interlocutor vàlid en qualsevol pro-
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cés que iniciï l’Ajuntament de Barcelona
que afecti el funcionament dels equipaments cívics.
4) Adaptar el finançament dels projectes de
gestió cívica a la realitat associativa.
5) Afavorir l’assoliment d’un marc laboral que
permeti el creixement i millora professional del sector.
6) Afavorir la visualització de les entitats gestores dels projectes de gestió cívica mitjançant una política municipal de comunicació en què es prevegi aquesta realitat.
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