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Gestió Cívica: concepte 
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OBJECTIU 

 

• Foment de la 
participació 
ciutadana i de 
les associacions 
en iniciatives 
d’interés públic 

SUBJECTE 

• Entitats sense 
afany de lucre 

 

OBJECTE 

• Gestió 
d’activitats, 
equipaments i 
serveis 
municipals 
susceptibles de 
gestió indirecta 

 



• Experiència i coneixement de l’entitat en 
participació ciutadana 

• Implicació voluntària de la ciutadania 

• Canals de participació transparents i oberts a la 
ciutadania i entitats 

• Els subjectes: 

– Entitats sense afany de lucre 

– Amb arrelament al territori o al sector 

– Acreditant trajectòria en participació 
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Gestió Cívica:característiques 
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Determinació activitats, equipaments i serveis susceptibles de gestió cívica i 
definició de l’informe tècnic amb consulta al teixit associatiu implicat. 
 
Es formalitzarà a través d’un conveni 
 
És voluntària i no-lucrativa, si hi ha benefici ha de destinar-se a l’objecte de la 
gestió. 
 
No és un instrument per cedir locals per a les activitats pròpies de les 
entitats 
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Gestió Cívica ≠ contracte de gestió 

Comissió Presidència i Règim Interior 20.11.13 

Susceptibles 
gestió 

indirecta 

Canals o 
instruments 
per facilitar  

la 
participació 
ciutadana 

Activitats, 
equipaments 
o serveis de 

GESTIÓ 
CÍVICA 
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Gestió Cívica procés de formalització 
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• JUSTIFICAR  

• DEFINIR CARATERÍSTIQUES 

• DEFINIR FORMA DE DESIGNACIO GESTOR 

• ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 

 

 

ELABORACIÓ  

INFORME TÈCNIC 

 

• CARACTERÍSTIQUES ENTITATS 

• CRITERIS PONDERACIÓ 

• COMPROMISSOS 
 

DEFINIR I APROVAR 
BASES APLICABLES 

• CONCURRÈNCIA PÚBLICA 

• ADJUDICACIÓ DIRECTA  
DECIDIR PROCEDIMENT 

DESIGNACIÓ GESTOR 

• ESTABLIMENT DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

FORMALITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ CÍVICA 



No existeix  vincle laboral entre l’Ajuntament i les persones 
responsables de la gestió cívica, per tant: 

× No fer propostes sobre les condicions dels contractes laborals. 
× No incloure en convenis clàusules sobre subrogació . 
Es pot incloure en el conveni com causa de resolució 

l’incompliment de les normes en matèria de seguretat social i 
laboral per part de l’entitat. 

 

Aspectes econòmics s’han de concretar en les bases i/o en el 
conveni de gestió cívica, reconeixent com a possibles ingressos: 
 

– Subvenció municipal 
– Altres subvencions 
– Ingressos provinents de l’activitat objecte de la gestió cívica 
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Gestió cívica: aspectes econòmics i laborals 

Comissió Presidència i Règim Interior 20.11.13 


