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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL  
SERVEI INTEGRAL DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME (SISA) 

 
 
PREÀMBUL 
 
Un dels valors més desitjats per a qualsevol municipi és el d’aconseguir una societat 
cohesionada on predomini la convivència i el respecte entre la ciutadania i en la qual 
tothom es senti que en forma part i pugui participar-ne. Perquè això pugui ser una 
realitat, i especialment en ciutats de dimensió mitjana com Olot, es necessita que les 
estructures comunitàries siguin sòlides i actives. L'administració no pot assolir sola 
aquesta ciutat cohesionada sinó que necessita de la complicitat del seu teixit social, de 
la ciutadania i en definitiva, d’estructures comunitàries com les associacions i altres 
entitats no lucratives.   
 
Olot és una ciutat que té un gran teixit associatiu. S’estima que hi ha entre 150 i 200 
associacions actives i que a través del voluntariat i dels centenars de persones que en 
participen, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida al municipi. La tradició 
associativa olotina és un fet innegable i és gràcies a elles que moltes de les activitats 
es poden dur a terme: des d’activitats puntuals d’una única associació fins a tota una 
programació d’un esdeveniment de ciutat. 
 
Actualment, les associacions es relacionen bàsicament amb els tècnics de 
l’Administració amb els quals comparteixen àmbit, raó de ser. Un club esportiu es 
relacionarà amb Institut d’Esports de la ciutat, una AMIPA amb l’Institut Municipal 
d’Educació, una entitat d’àmbit social amb el Consorci d’Acció Social,... i així 
respectivament en tots els àmbits, llevat de casos puntuals de col·laboracions entre 
entitats de diferents àmbits. La divergència d’agents que treballen amb associacions a 
la ciutat implica també divergència de criteris, recursos i maneres de col·laborar que 
aporten molta riquesa en l’àmbit específic de cada associació, però que en canvi, no 
garanteixen la igualtat de tracte i accés equitatiu als recursos de totes les 
associacions. Siguin de l’àmbit que siguin, és important tenir en compte que les 
associacions tenen una mateixa naturalesa i que en gran mesura, necessiten d’una 
base comuna per desenvolupar la seva tasca. 
 
Aquest és el punt de partida des del qual, l’ajuntament d’Olot, es va plantejar la 
necessitat de crear un servei diferent a la ciutat que permeti donar suport i 
acompanyar al teixit associatiu. Per tal de definir els objectius a treballar es va fer una 
diagnosis que dibuixa el mapa associatiu de la ciutat (Panoràmic Garrotxa 2015). 
Aquesta diagnosi ens ha de servir per tenir un recull de necessitats reals de les 
associacions i de les relacions que s’estableixen amb els diferents tècnics, per tal de 
plantejar objectius i propostes compartides entre tots els agents. 
 
Per tal que aquest servei pugui ser un realitat compartida entre tots, s’ha creat la Taula 
del SISA. 
 
Per a la creació de la taula s’han convocat a les entitats de la ciutat a diferents 
trobades per àmbits: d’acció social i comunitàries, culturals, esportives, juvenils i de 
lleure, AMIPA, de promoció econòmica i de cooperació, drets civils, mediambientals i 
religioses. 
 
En total, 50 entitats han participat a les trobades i de cadascun dels àmbits i en relació 
al nombre d’entitats que hi ha a la ciutat, s’ha escollit una o dues persones (entre les 
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mateixes entitats) per tal que formin part de la taula. Aquestes persones actuaran, no 
pas en representació i com a portaveu del seu àmbit, sinó com a persona experta o 
coneixedora del funcionament i dinàmiques del teixit associatiu d’Olot.  
 
El funcionament de la taula es regirà per la següent normativa:  
 
REGLAMENT 
 
Article 1r. Definició 
 
La Taula del SISA és un òrgan de participació, un espai de debat i decisió sobre 
l’associacionisme que neix de l’experiència en aquest àmbit i de treballs com El 
Panoràmic i de les conclusions que se’n deriven per tal de regular les relacions entre 
entitats i administració i poder fer actuacions que facilitin el dia a dia de 
l’associacionisme a la ciutat. 
 
Article 2n. Objecte 
 
L’objectiu principal és el de dissenyar, conjuntament amb l’Ajuntament d’Olot, el nou 
Servei Integral de Suport a l'Associacionisme (SISA). 
Un servei que ha de: 

• respondre a les necessitats pròpies de les associacions i ser consensuat i 
dissenyat amb elles. 

• incloure a les associacions com un actor principal a l’hora de prendre 
decisions i consensuar propostes. 

• garantir una igualtat en el tracte i un accés equitatiu als recursos de totes 
les associacions de la ciutat i per tant, ha de ser coordinat amb els diferents 
tècnics de l'Administració per tal que es treballi en la mateixa línia. 

• ser un servei prou estructurat i definit com per tenir una base sòlida que 
garanteixi continuïtat en tots els àmbits que estableixi i permeti com a 
finalitat última enfortir el teixit associatiu. 

 
Article 3r. Composició de la Taula 
 
La Taula neix sota el paraigua de l’Ajuntament d’Olot. 
Les persones que formaran part de la Taula del SISA són: 

- El regidor de Benestar Social en representació de l’Ajuntament d’Olot 
- Una persona que formi part d’una associació d’àmbit veïnal 
- Una persona que formi part d’una associació d’àmbit social 
- Dues persones que formin part d’una associació d’àmbit cultural 
- Dues persones que formin part d’una associació d’àmbit esportiu 
- Una persona que formi part d’una associació de l’àmbit de la promoció 

econòmica 
- Una persona que formi part d’una associació de l’àmbit de la cooperació i els 

drets civils. 
- Una persona que formi part d’una associació d’àmbit juvenil i de lleure 
- Una persona que formi part d’una associació d’àmbit educatiu 
- Una persona que formi part d’una associació d’altres àmbits (religiós, 

mediambiental...) 
 

La Taula podrà recavar la presència de tècnics de les àrees i serveis de l’Ajuntament 
d’Olot que siguin necessaris segons els temes que calgui tractar. 
El representant polític i els tècnics assistiran a les reunions amb veu i sense vot. 
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El nombre de membres de la Taula no superarà les 12 persones tret d’un any i mig, 
d’acord amb l’article 4t. Renovació dels membres de la taula. 
 
Article 4t. Renovació dels membres de la Taula 
 
La durada del nomenament serà de 3 anys i, al cap d’un any i mig s’incorporaran 5 
noves persones (només una única vegada, en aquest primer moment). Després, al cap 
d’un any i mig més, cessaran les 10 persones que hi ha inicialment i n’entraran 5 de 
noves. Així cada any i mig es renovarà parcialment la taula i no tota sencera.  
Les persones no podran ser reelegides. 
Qualsevol persona que vulgui cessar de la taula, serà substituïda i la persona 
substituta hi estarà pel temps que restava a la persona a qui substitueix i no pel 
període complet de 3 anys. D’aquesta manera s’eviten rotacions i canvis constants a la 
taula. 
Sempre que sigui possible, les persones que entrin noves provindran del mateix àmbit 
associatiu de les persones que pleguin per garantir la diversitat de visions de la Taula. 
 
Article 5è. Funcionament 
 
La periodicitat de les sessions serà trimestral, podent-se celebrar sessions ordinàries 
sempre que convingui i es treballarà per projectes sempre que sigui possible. 
 
Quòrum d’assistència: 
Es fixa en la meitat més un dels membres de dret. 
Quòrum de funcionament: 
Els acords s’adoptaran per unanimitat i en tot cas, un mínim de les 2/3 part dels 
membres de dret. 
La Taula podrà convocar assemblees obertes a totes les entitats de la ciutat que hi 
vulguin participar quan el tema ho requereixi per tal de captar les opinions i alguns dels 
temes concrets que es treballin a la Taula. 
 
Article 6è. Caràcter 
 
Les decisions que es prenguin a la Taula tenen un caràcter vinculant sempre que 
s’ajustin a la norma i a les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Article 7è. Notificació i comunicació 
 
Tota la informació (actes de les reunions i funcionament de la Taula) estarà disponible 
al web: http://www.entitatsgarrotxa.cat/taula-dentitats-pel-sisa/  per tal que la resta 
d’entitats puguin accedir a la informació i conèixer en què s’està treballant.  
Els acords que adopti la Taula seran notificats i elevats a la Junta de Govern Local per 
tal que es facin efectius. 
 
Article 8è. Durada 
 
La Taula tindrà una durada indefinida, i es dissoldrà per acord del Ple de l'Ajuntament 
d’Olot, a proposta de la pròpia Taula o a iniciativa raonada de l'Ajuntament d’Olot, 
conforme l'ordenament jurídic vigent. 
 
 


