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Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
Comissió Permanent
13 de Desembre de 2012, 19 hores,
Sala Lluis Companys, Plaça Sant Miquel

Presideix:
Carles Agustí, comissionat de participació Ciutadana i Associacionisme
Assistents:
Enric Francès, Vicepresident del CMAB; Pau González, representant del CJB;
Carles Domingo, representant del Grup Municipal de CiU; Guillem Espriu,
representant del Grup Municipal del PSC; Sr. Ramon Torra, expert
associatiu; Núria Paricio, representant de la Fundació Tot Raval, Francina
Alsina, representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social;
Salvador Casas i Dolors Saladrigas, directors de Torre Jussana; Lídia
Marimón, representant de Taula de Comunicació; Gloria Meler, directora de
Participació i Associacionisme; Marc Cases del Moviment Laic i Progressista;
Àngel Marcos, expert associatiu; Jordi Jover, representant de la Federació
Catalana de Voluntariat Social i Orland Blasco de la Secretaria del CMAB.
S’excusen;
Glòria Martin, representant del Grup Municipal del PP; Elsa Blasco,
representant del Grup Municipal d’IV - EUA; Joan Laporta, representant del
Grup Municipal d’ ERC; Josep Lluís Alonso Arumí, representant de la
Federació d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa; Felisa Pérez; representant
de l’Associació Benestar i Desenvolupament.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguiment dels acords
Informació dels Grups de treball
Debat i proposta del proper Fòrum Primavera de les Associacions
carnestoltes 2013
Torn obert de paraules
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Carles Agustí vol introduir un punt 0 a l’ordre del dia, sobre la mesura de
govern del Pla de locals per disculpar-se per no haver-lo presentat a la
Permanent del CMAB abans de la seva aprovació per la comissió de govern.
També explica que el procés final va ser molt ràpid i que va entrar en
l’ordre del dia molt a última hora i per tant per no va donar temps de
presentar-ho si no es volia fer caure de l’ordre del dia. A finals de gener es
trobarà la comissió per primer cop amb la participació de patrimoni, Torre
Jussana i la presencia dels districtes, que tindrà al regidor de Presidència i
territori Jordi Marti com al seu representant. La gestió tècnica del pla
correrà a càrrec del Torre Jussana i per tant al ser un equipament
cogestionat vol dir que participarà el CAB.
Enric Francés, demana si aquesta participació es pot fer extensible al
CMAB
Carles Agustí, diu que si, s’inclou en el que volia dir a Torre Jussana, CAB i
CMAB.
Guillem Espriu explica que les mesures de govern que es presenten no
s’aproven, tan sols es presenten i expressa el seu dubte sobre la capacitat
d’autonomia del territori (districtes) respecte el Pla locals.
Carles Agustí, explica que es cert que tan sols es presenten les mesures
de govern, a finals del mes de gener es convocarà la taula, no es una
proposta que pretengui re centralitzar res, es farà una primera reunió a
finals de gener i hi haurà representació per part dels districtes.
Pau González, explica que els territoris estan desbordats i que s’hauria de
preveure que no generi confusió les accions que ja es fan als districtes amb
el pla de locals.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta sense canvis
2 i 3 Seguiment dels acords i informació dels grups de treball
Carles Agustí explica que la comissió municipal sobre l’espai públic esta
treballant una proposta tècnica i quan estigui feta es podrà treballar una
proposta per incloure les necessitats associatives i les tècniques
Gloria Meler, que assisteix a les sessions de treball tècnic municipal sobre
l’espai públic explica que s’està identificant tots els sectors que tenen
competències en les activitats a la via publica, amb llicencies, Parcs i Jardins
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i districtes, a partir de diferents exemples s’elaborarà una proposta que
unifiqui criteris , simplifiqui les peticions de permisos i que estigui contrastat
per tots els departaments implicats. A partir d’aquí es podrà exposar al
CMAB per la seva valoració.
Enric Francès demana que es tinguin en compte activitats petites i grans, i
quedin els criteris clars.
Gloria Meler explica que s’estan mirant totes les modalitats amb la
voluntat de diferenciar les peticions fetes per empreses o entitats, tenint en
compta l’ocupació de l’espai públic i les activitats que es volen fer.
Pau González demana que es sigui especialment curos en el tema de les
entitats de foc i les normatives europees que hi ha ara, poder ser flexible
com si sembla que s’estigui fent en el tema de les terrasses.
Miki Aragón diu que en aquesta comissió es tinguin en compta les
peticions que ha fet la FAVB sobre els permisos per activitats reivindicatives
i per les activitats de caire juvenil, tenint en compte que son queixes
concretes que han succeït darrerament. També que els activitats de cultura
popular estiguin incloses en aquest informe/proposta municipal.
Carles Agusti vol informar que el mes de gener es posarà en marxa la
comissió del pla de Suport a les Associacions i que també s donarà resposta
a les tres propostes que van fer la comissió de finançament.
Núria Paricio demana que s’informi a totes les entitats del plenari de la
posada en marxa de la comissió del pla de suport i de la reforma del
reglament.
4. Debat i proposta del proper Fòrum de les Associacions
Dolors Saladrigas explica les tres propostes que han elaborat l’equip
tècnic de Torre Jussana: Comunicació, treball en xarxa i intenció-sacceeig
cap on anem. També es parlar de dues possibles dates (24 i 25 de maig o
31 de maig i 1 de juny)
S’acorda descarta el tema de comunicació i a la propera permanent porta
una proposta mes elaborada
5. carnestoltes 2013
Carles Agustí explica el format i el desenvolupament del carnestoltes
d’aquest any, que pretén consolidar la recuperació del carnaval del segle
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XVIII a Barcelona, aquest any es desenvolupa una col·laboració mes forta
als districtes per descentralitzar i buscar la col·laboració de les 7 viles
històriques de la ciutat : Sarrià, Sants, Gracia, Horta, Sant Andreu i les
Corts i Horta.
Núria Paricio i altres persones demanen com es faran aquest any les rues i
si el tema d ela rua de Paral·lel millorarà.
Carles Agustí explica que aquest any es millora, s’ha aconseguit que
certes comparses sud-americanes es vinculin als seus barris, i la
participació a la rua de Paral·lel serà mes lluïda per les inscripcions que hi
ha fins ara.
6. Torn obert de paraules
Orland Blasco explica que la valoració de la Mostra es farà a la propera
permanent, quan disposi d eles dades d eles enquestes i la participació de la
pasada edició

Acords de la sessió
1. Explicar la evolució de la feina de la comissió tècnica municipal de
l’espai públic
2. Explicar els acords de la comissió de Pla de Suport
3. Debatre la Mostra 2012 a partir dels resultats de l’enquesta anual
a la propera comissió de treball
4. Informar del seguiment del Pla de locals
5. conèixer les dates i el tema del proper Fòrum de les Associacions
___________________________________________________________
Finalitza la sessió a les 20,45 hores
Secretari del CMAB
Orland Blasco
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