
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER CREAR UNA OFICINA 
D’ENTITATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Disposar d’un teixit associatiu fort, divers i compromès és un pilar bàsic de qualsevol societat 
democràtica i avançada, i és un element clau per a fomentar la cohesió i per a dinamitzar la 
vida política, social i veïnal dels nostres municipis. 

És per això que els ajuntaments, com a institucions públiques més properes a la ciutadania, 
han de garantir els serveis i els recursos orientats a facilitar l’autoorganització i l’activitat 
ciutadana, i a promoure l’articulació del teixit associatiu per garantir-ne la vitalitat i la 
diversitat. 

A Girona, des de fa anys l’Ajuntament disposa de diversos serveis i recursos orientats a les 
entitats. Tanmateix, seria positiu dur a terme un procés de redefinició i optimització 
d’aquestes eines, en àmbits com la informació i l’assessorament, la facilitació de permisos i 
infraestructura per a la realització d’entitats, etc. 

Convindria, per tant, dissenyar un projecte municipal que permeti donar un nou impuls a 
l’actual catàleg de recursos i serveis, ampliar-lo en aquells aspectes que actualment no es 
cobreixen, i guanyar eficàcia i visibilitat de cara al teixit associatiu de la ciutat. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Girona l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Impulsar un projecte d’Oficina d’Entitats de Girona, orientat a unificar, optimitzar i 
millorar l’actual catàleg de serveis i recursos dirigits a les entitats gironines. 

Segon.- Definir el projecte a partir d’un procés de debat en què participin les entitats de la 
ciutat, per tal de detectar les principals demandes i necessitats a l’hora de dissenyar-lo. 

Tercer.- Fixar de termini el curs 2017-2018 per a realitzar el procés de definició del projecte, i 
l’any 2018 per a la posada en funcionament de l’Oficina d’Entitats de Girona. 

 

Girona, 17 d’octubre de 2017 
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