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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – I / CIUTAT 

I) Democràcia activa i Participació ciutadana 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant 
entre els àmbits temàtics de I11 Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i 
Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós i Conviccional i X11 Promoció de la 
perspectiva intercultural. 

Les persones sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis o 
col·legis professionals. 

Els projectes presentats a Participació Ciutadana  s'entenen orientats a fomentar la democràcia activa de 
la ciutadania , la participació democràtica innovadora, com la presa de decisions col·lectives i la deliberació 
ciutadana. Es valoraran iniciatives que incorporin mecanismes per possibilitar la presència activa de 
persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais, processos i àmbits de participació, que 
puguin generar nou valor afegit a les dinàmiques establertes. 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el 
centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Els projectes per l’enfortiment democràtic d’associacions han d’adreçar-se a la lletra Jb. 

Ia) Foment de la participació i la ciutadania activa ________________  (àmbit ciutat) 

La Direcció de Democràcia Activa farà el seguiment dels projectes subvencionats i es realitzaran, com a 
mínim, dues sessions de treball obligatòries per a les entitats subvencionades (una reunió de seguiment 
del projecte, i una reunió de presentació dels resultats obtinguts), sempre que així ho sol•liciti la Direcció 
de Democràcia Activa  de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

Requisits:  
La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun/s dels temes que s’esmenten: 
 Projectes que millorin o incideixin en la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament en qualsevol dels canals 

de participació previstos al Reglament de Participació Ciutadana. 
 Projectes que tenen com a objectiu l'avaluació de la qualitat democràtica de les actuacions i espais de 

participació ciutadana. 
 Projectes que tenen com a objectiu la millora de la transparència /qualitat/ comunicació/difusió / 

accessibilitat de la participació municipal. 
 Projectes que promoguin la participació en l’àmbit del programa municipal del Patrimoni Ciutadà. 
 Projectes que posin en valor el debat col•lectiu en la participació tant presencial com digital 
 Projectes que fomentin la coproducció de polítiques públiques amb la ciutadania. 
 Projectes que fomentin la participació infantil i juvenil. 
 Projectes formatius de participació ciutadana adreçats a la ciutadania. 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la Convocatòria ordinària per a la 

concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte 

i de ciutat per a l'any 2022. CONSULTEU tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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Criteris de Valoració: 

 Gestió del projecte en xarxa amb la participació d’altres entitats i/o col·lectius ............. 1 punt 
 Aportacions innovadores en la millora de mecanismes de participació amb  incidència directa 

en les polítiques municipals ......................................................................................... 2 punts 
 Grau d'innovació del projecte, que millori l’impacte en la ciutadania, especialment en 

situacions derivades del context COVID-19 ............................................................. 0,5 punts 
 Incorporació de mesures explícites que potenciïn la hibridació de la participació 

presencial/digital ....................................................................................................... 0,5 punts 
 Incorporació d’un anàlisi d’avaluació de resultats i d’impacte del projecte en el seu entorn.. 1 

punt 
 Que el projecte incorpori i especifiqui mesures concretes per a  col·lectius que no participen 

habitualment o amb més dificultat per fer-ho ................................................................. 1 punt 

Ib) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals 
d’origen i contextos de les diverses comunitats de l'Estat _________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat cultural existent a Barcelona  provinent de la resta de 
l’estat com es el cas de les cases regionals. 

Requisits:  

 Que fomentin la participació de la ciutadania i l'enfortiment de la cohesió social i la xarxa associativa. 
 Que fomentin les relacions de les persones i associacions de Barcelona. 
 Que ajudin a mostrar les aportacions culturals de les entitats d’origen i contextos de diversos punts de 

l'Estat al conjunt de la ciutadania.. 
 Que plantegin propostes d'acció innovadores. 
 Que plantegin augmentar el coneixement de les entitats i les activitats entre la ciutadania. 

Criteris de Valoració: 

 Que el projecte introdueixi elements d’innovació i creativitat al funcionament de les entitats i 
a les activitats que duen a terme ................................................................................... 1 punt 

 Iniciatives per compartir i optimitzar recursos entre entitats i activitats desenvolupades per 
més de dues entitats ................................................................................................ 1,5 punts 

 Que promogui la cultura popular i tradicional i que afavoreixi la creació d’espais de trobada 
entre diferents cultures presents a la nostra ciutat ................................................... 1,5 punts 

 Promoció d’estratègies per augmentar la participació de persones no associades .. 0,5 punts 
 Afavorir el coneixement mutu i la cooperació entre entitats i la seva presència al barri ..... 0,5 

punts 
 Gestió d’infraestructures i d’espais per dur a terme les activitats .................................. 1 punt 

 


