
Procés de Dinamització Comunitària als Consells Municipals de Districte

La Dinamització Comunitària als Consells de Districte té com a finalitat promoure el treball en 
xarxa de les entitats del territori per al desenvolupament d’accions conjuntes que portin a millorar 
la convivència i la cohesió social. Això va vinculat a una millora en la qualitat de vida de la 
població.

També persegueix la corresponsabilitat de les entitats amb l’administració per a potenciar una 
societat inclusiva, conscients de les amenaces i oportunitats que genera les característiques de 
cadascun dels territoris que configuren la ciutat.

Aquesta acció comunitària ha d’integrar, a més, una proposta transformadora i garantir les 
transversalitats de gènere, d’intergeneracionalitat, d’interculturalitat i d’inclusió social.

Requisits de les propostes per al Procés de Dinamització Comunitària

1. Cada proposta ha de comptar com a mínim amb la participació del 30% de les entitats amb 
representació al Consell de Districte.

2. L’activitat ha de ser inclusiva i incidir en algun aspecte rellevant des del punt de vista cultural o 
social del districte.

3. La legalitat: totes les propostes d’actuacions han d’ajustar-se a la legalitat.

4. En cap cas el cost de la proposta no pot superar la partida total assignada al programa de 
dinamització, un màxim de 10.000 euros.

5. Viabilitat tècnica: les propostes s’han de poder realitzar tècnicament. Serà competència dels 
serveis tècnics municipals comprovar aquest requisit.

6. No s’admetran propostes que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.

7. Àmbit territorial: la proposta es farà dins de l’àmbit del districte.



Fases del procés

Fase I. Presentació del procés al Plenari del CMD i creació de la Comissió d’impuls

Consell Municipal del mes de febrer

Fase II. Presentació de propostes en el termini establert. Validació de les propostes per la 
Comissió Tècnica Municipal

Data límit de presentació de propostes: 6 de març

Fase III. Comissió d’impuls. Priorització de les propostes segons la puntuació establerta a les 
bases:

 Constitució d’una comissió d’entitats organitzadores: 1 punt

 Nombre d’entitats participants en l’activitat:
◦ Un 30% de les entitats presents al Consell de Districte: 1 punt
◦ A partir del 50% d’entitats presents al Consell de Districte: 1,5 punts
◦ Altres entitats que no formen part del Consell però participen en l’activitat: 0,5 punts

 Àmbit sectorial de les entitats participants (culturals, esportives, veïnals, sociosanitàries, 
gent gran, etc.)
◦ Participació d’entitats de tres àmbits diferents: 1 punt
◦ A partir de quatre àmbits: 2 punts

 Promoció de la convivència i la cohesió i inclusió social del territori: l’activitat aborda reptes 
de convivència, de civisme o de participació inclusiva presents en el territori: 1 punt

Fase IV. Ple del Consell. Aprovació del programa de dinamització comunitària

Fase V. Realització de les activitats

Fase VI. Avaluació del procés


