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NOTA DE PREMSA 
 
 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona recomana concretar la normativa 
sobre gestió dels equipaments municipals cedits a entitats sense ànim de 
lucre.  

La associacions ciutadanes poden gestionar equipaments municipals però no 
s’ha desplegat una normativa que ho reguli 
 
2 d’octubre de 2008 
 
 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha emès una recomanació a 
l’Ajuntament per tal que reguli més clarament la normativa que afecta a la 
gestió cívica. L’estudi d’una queixa sobre la concessió d’un servei de bar en un 
equipament municipal gestionat per entitats ha evidenciat la poca concreció 
amb la que està regulat aquest tipus de gestió.  
 
La gestió cívica és una figura introduïda per la Carta Municipal de Barcelona 
però que només està regulada en un únic article de la normativa sobre 
participació ciutadana. La gestió cívica permet que associacions ciutadanes 
sense ànim de lucre puguin administrar directament serveis municipals com els 
centres cívics. La gestió cívica sempre ha de tenir caràcter no lucratiu i, en tot 
cas, els possibles beneficis econòmics sempre han de revertir sobre el mateix 
servei. Aquest model de gestió és positiu perquè permet la participació real de 
les entitats de la ciutat a través de la gestió dels equipaments municipals i 
integrar-los en la xarxa associativa de ciutat.   
 
Però aquest model s’ha posat en funcionament sense un desenvolupament 
normatiu clar com el que es disposa per concedir la gestió d’altres serveis 
municipals. Especialment caldria la publicitat i concurrència en la seva 
concessió, per assegurar-ne la transparència i oferir les mateixes oportunitats a 
totes les entitats. També caldria regular el règim econòmic per garantir-ne el 
seu caràcter no lucratiu. 
 
La Síndica de Greuges considera que la concreció de la regulació de la gestió 
cívica facilitaria la seva implantació a la ciutat i alhora donaria seguretat jurídica 
a les entitats interessades a participar-hi. En el cas estudiat el buit normatiu va 
provocar que fossin les entitats i no l’Ajuntament qui adjudiquessin un servei de 
bar, tot i que el conveni no preveu expressament la possibilitat de subcontractar 
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serveis ni regula el seu règim econòmic. Això implica que no sigui clar qui té 
realment la capacitat d’adjudicar aquest tipus de contractacions ni amb quins 
criteris i condicions, ni qui és el responsable últim de la gestió.   
 
La Síndica de Greuges recomana que per evitar contradiccions amb la llei de 
contractes del sector públic, l’Ajuntament desenvolupi un règim jurídic propi de 
la gestió cívica per implantar-lo amb totes les garanties de transparència, 
s’asseguri la concurrència de les entitats en la seva concessió, i ofereixi més 
seguretat jurídica a les associacions que l’exerceixen.  
 
  
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


