
Enfortiment del moviment associatiu: 
13 propostes per a les administracions públiques

—————————
Som un servei 
comunitari essencial
1. Declaració institucional per part de 
les administracions públiques en la 
que es reconega el treball que fan les 
associacions com un “servei comunitari 
essencial” que millora la vida de les 
persones i dóna vida als municipis. Les 
associacions són agents fonamentals per 
a la transformació social, la construcció de 
l’interés general, la solidaritat i el foment 
de la convivència. 

Reconéixer l’esperit de la Llei Orgànica 
1/2002, reguladora del Dret d’Associació. 

Administració: Totes les 
Administracions. 

————————— 
Generem economia 
2. Ajudes a la contractació de personal 
per a reforçar les estructures de les 
associacions, per tal que puguen fer 
front als desafiaments que aquesta crisi 
sanitària i social ha suposat. 

Administració: Direcció General de 
Participació Ciutadana de la GVA. 

————————— 
Generem ocupació
3. Que s’incloga al moviment associatiu 
dins de les mesures de suport com 
a sector generador d’ocupació de la 
mateixa manera que a altres sectors 
productius, ja que les associacions 
generen a la comarca de l’Horta Sud més 
de 3.000 llocs de treball directes. 

Administració: Direcció General de 
LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació de la GVA.

————————— 
Necessàries per a 
la construcció de la 
comunitat
4. Que es tinguen en compte les 
propostes pensades i elaborades des de 
fa temps pel teixit associatiu: mobilitat 
sostenible, transport públic, protecció 
de l’Horta, Parcs Naturals, corredors 
verds, propostes urbanístiques i socials, 
etc. Que les associacions formen part 
dels gabinets de coordinació amb els 
ajuntaments per a la reconstrucció de la 
comarca i la vida social. 

Cogovernança multinivell i aliances - 
Objectiu 10 de l’Agenda Urbana 2030.

Administració: Totes les 
Administracions. 

————————— 
Fonamentals per a 
reduir l’escletxa digital
5. Convocatòria d’ajudes per a la 
transformació digital i l’adquisició 
d’equipament informàtic, donant 
compliment així a l’Article 8 de la 
Llei d’Associacions de la Comunitat 
Valenciana, en el que es diu: “La 
Generalitat adoptarà mesures i programes 
específics per a facilitar la informatització 
de les associacions valencianes, la 
renovació tecnològica dels seus equips, 
terminals i programes i la presència en les 
xarxes de comunicació i, especialment, en 
Internet”.

Administració: Direcció General de 
Participació Ciutadana i Direcció General 
de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació de la GVA.

————————— 
Gestió cívica
6. Que es contemple el valor afegit 
de les entitats no lucratives en els 
contractes de licitació pública de gestió 
de serveis o espais per a la ciutadania, 
mitjançant la gestió cívica.

Administració: Totes les 
Administracions.

————————— 
Gestionem espais 
socioculturals oberts a 
la ciutadania
7. Que es publique una convocatòria 
d’ajudes per al manteniment dels locals 
de les associacions, com és el cas dels 
locals socioculturals i de participació, 
que fomenten la creació de teixit social, 
milloren les relacions entre les persones, 
estableixen llaços afectius i, per tant, 
milloren la qualitat de la convivència.

Administració: Direcció General de 
Participació Ciutadana de la GVA.

————————— 
Necessitem estabilitat 
financera
8. La signatura de convenis plurianuals 
amb les associacions per a la gestió 
de projectes i serveis públics dóna 
estabilitat als processos d’educació en 
la participació. Cal reconéixer la tasca 
de les associacions i fer a la ciutadania 
corresponsable amb la seua ciutat.

Administració: Totes les 
Administracions.
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————————— 
Allò públic no és sols 
la que es fa des de les 
institucions públiques
9. L’administració, més que fer, 
ha d’ajudar a fer a la societat civil 
organitzada. Més que oferir una oferta 
d’activitats de temps lliure, ha de 
promoure que la facen les associacions. 
Més que fer participació, ha de promoure 
que les associacions siguen més 
conscients de les necessitats de l’entorn, 
que siguen autònomes i crítiques.

Principi de subsidiarietat en el que es 
sustenta la Unió Europea. 

Administració: Totes les 
Administracions.

————————— 
Organitzem la 
pràctica totalitat 
de les activitats 
socioculturals dels 
nostres municipis I 
multipliquem per 3 els 
recursos públics
10. Augmentar les partides 
pressupostàries per a finançar l’activitat 
sociocultural que organitza el teixit 
associatiu. Reconéixer que la gran 
part de l’activitat sociocultural dels 
municipis, sobretot les vesprades i els 
caps de setmana, és possible gràcies a les 
associacions. 

Administració: Totes les 
Administracions.

————————— 
Necessitem formació
11. Enfortir el teixit associatiu dels 
nostres municipis. Posar en marxa 
l’Escola d’Associacions i acompanyament 
a les associacions per a enfortir les seues 
estructures i millorar l’eficàcia de la seua 
acció. 

Administració: Ajuntaments.

 ————————— 
Avaluació de l’impacte 
12. Avaluar l’impacte de les 
associacions al municipi. Comptar 
amb aquesta informació permetrà a les 
Administracions conéixer allò què aporten 
les associacions al municipi: activitats, 
llocs de treball, resolució de problemes... 
És una metodologia que facilita assolir la 
idea de què allò que fan les associacions 
és un servei públic per a la ciutadania que 
mereix el suport dels ajuntaments, bé 
acompanyant, bé atorgant subvencions, 
cedint espais, etc.

Administració: Ajuntaments.

————————— 
Simplificar la 
burocràcia 
13. Des de la Fundació Horta Sud ens 
comprometem a elaborar una proposta 
integral per a reduir el nivell de càrrega 
burocràtica en la relació entre els 
consistoris i el teixit associatiu dels seus 
municipis. Quedem a la disposició dels 
ajuntaments que ens ho demanen. 

Administració: Ajuntaments.
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