Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
Comissió Permanent
7 de març de 2013, 18,30 hores
Sala Lluis Companys, Plaça Sant Miquel
Presideix:
Carles Agustí, comissionat de participació Ciutadana i Associacionisme
Assistents:
Enric Francès, Vicepresident del CMAB; Pau González i Albert Claret,
representants del CJB; Guillem Espriu, representant del Grup Municipal del
PSC; Núria Paricio, representant de la Fundació Tot Raval, Francina
Alsina,experta associativa; Jordi Jover representant de la Federació
Catalana de Voluntariat Social; Dolors Saladrigas, directora municipal de
Torre Jussana; Lídia Marimón, representant de Taula de Comunicació;
Gloria Meler, directora de Participació i Associacionisme; Josep Lluís Alonso
Arumí, representant de la Federació d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa;
Àngel Marcos, expert associatiu; Jordi Clausell, representant del Grup
municipal d’IC – EUA; Oscar Zaballa, representant del Grup Municipal del
Partit Popular; Mikel Àngel Aragón, expert associatiu i Orland Blasco de la
Secretaria del CMAB.
S’excusen;
Enric Thió, representant del Grup Municipal d’ ERC; Carles Domingo,
representant del Grup Municipal de CiU; Felisa Pérez; representant de
l’Associació Benestar i Desenvolupament; Victoria Miquel, experta
associativa; Ramón Torra, expert associatiu; Salvador Casas; director
associatiu de Torre Jussana; Marc Cases, representant del Moviment Laic i
Progressista
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Seguiment dels acords
3. Informació dels Grups de treball: Premis BCN Associacions, reglament i
Pla de Suport
4. Informació i concreció del proper Fòrum Primavera de les Associacions
5. Taula d’entitats Pla d’Assentaments i Comissió Pla de locals:
nomenament representants del CMAB i estat de la qüestió
6. Pla Buits
7. Debat Mostra Associacions 2012 i propostes de treball Mostra 2013
8. Proposta calendari de plenaris 2013
9. Torn obert de paraules

Carles Agustí informa prèviament que el nou representant del Grup
municipal d’IC – Eua a la permanent serà el Jordi Clausell, i que al plenari
del CMAB serà el regidor Ricard Gomà ens substitució de la regidora Elsa
Blasco.
Pau Gonzàlez aprofita per presentar al nou president del CJB, Albert
Claret, el relleu es farà efectiu el proper dissabte 9 de març a l’Assemblea
General del CJB, en un acte públic en que esta convidada tota la comissió
permanent del CMAB, per tant aquesta permanent es la darrera que
assisteix el Pau Gonzàlez com a president del CJB.
1. aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta amb la correcció de dos errors als assistents i excusats de la
sessió de desembre.
2. seguiment dels acords
La major part dels acords estan com apunts de l’ordre del dia, en el cas de
la comissió tècnica municipal de l’espai públic la Gloria Meler explica que
encara esta treballant per tenir en compte les activitats de foc, de fires i
d’espectacles de carrer, quan hi hagi el document marc es passarà al CMAB
perquè faci les esmenes que cregui oportunes.
3. Informació dels grups de treball: Pla de suport, Premis BCN Associacions
i Reglament.
Carles Agustí informa del grup de treball del Pla de Suport a
l’Associacionisme, s’han fet sessions de treball per retornar les propostes
que s’havien inclòs en el 2on. Congrés. Un cop fet aixó s’ha de veure que
les propostes son de fa dos anys i per tant hi ha coses que han passat al
llarg d’aquest període que s’haurien de tenir en compte per poder fer un pla
municipal, que ha d’incloure mes coses de les que s’esmenten al congres
de les associacions. També s’ha de preveure que part de les propostes que
s’han pactat s’han de consultar amb altres instancies municipals per veure
que realment siguin possibles.
Orland Blasco explica que s’ha fet una sessió de treball sobre els Premis
Barcelona Associacions , bàsicament hio ha acord per treballar en la línia de
fer uns premis que no s’ajustin a la normativa de subvencions, que es donin
els premis a projectes fets i que qui presenti les candidatures no siguin les
possibles entitats premiades. També s’ha proposat canviar els dates i fer
l’entrega de premsi el mes d’octubre. Ens aquests moments s’està
treballant amb serveis jurídics per acabar de tenir la proposta definitiva.
Orland Blasco explica que aquest grup de treball esta format per persones
d ela permanent i també per tres persones del plenari, s’ha trobat 2 cops i
esta previst que fins a setmana santa es trobi dos cops mes, la primera
sessió es va parlar mes en general, i a partir d ela segona s’està revisant
article per article per fer propostes. Es cert que en aquests moments s’esta

revisant les NRPC, però això no impedeix anar treballant i tenir en comtpe
un cop aprovades que no ho hagi cap proposta que es contradigui amb la
norma general.
Miki Aragón fa referencia a la bona sintonia en el tema del canvi de bases i
convocatòria de les Bases del Premi i que espera que es resolgui de manera
positiva per totes les parts interessades, vol agrair l’aproximació que s’ha
donat en aquet cas.
4. Informació i concreció del proper Fòrum Primavera de les Associacions
Dolors Saladrigas explica que s’ha fet una reunió amb Torre Jussana per
proposar les dates, aquestes definitivament seran el 31 de maig i l’1 de
juny, s’és conscient que coincideix amb l’Assemblea d ela FCVS, però que
no tenien altres dates disponibles i q es difícil no coincidir amb algun acta
d’alguna entitat.
La temàtica serà al voltant de les associacions en moviment, que reflecteixi
els canvis que s’estan produint i organitzar el Fòrum amb el format dels
darrers anys, perquè es valora que ha funcionat. A la propera Permanent es
podran portar les propostes de taules i ponents mes tancades.
5. Taula d’entitats Pla d’Assentaments i Comissió
nomenament representants del CMAB i estat de la qüestió

Pla

de

locals:

Carles Agustí explica que en aquestes dos taules es va aconseguir que el
sector associatiu del CMAB estigui representant i que ara s’hauria de decidir
qui participarà, fins ara la taula d’assentaments ha fet una primera reunió
que va assistir l’Orland Blasco, en tant no es nomenes una persona per part
dle CMAB, esta previst tenir una segona sessió de treball el mes d’abril.
A proposta del Pau Gonzalez, el Vicepresident del CMAB serà el
representant a la a taula d’assentaments i el Consell de la Joventut de
Barcelona serà el representant del CMAB a la comissió de pla de locals.
6. Pla Buits
Carles Agustí explica que s’ha reunit la junta de valoració de les propostes
on els diferents sectors implicats han valorat les propostes, s’està pendent
d’una reunió definitiva per donar el vis i plau de cada proposta i cada espai,
quan s’hagi decidit i informat a les entitats es comunicarà a la permanent
del CMAB.
7. valoració Mostra Associacions 2012
Orland Blasco explica que s’ha passat els documents dles resultats de
l’enquesta, el nivell de satisfacció de les entitats es alt. S’informa també
que just desprès de setmana santa començarà le procés d’inscripcions pels
estands d ela mostra, i per tant ens trobem en un marge estret de temps
per fer aportacions per la propera edició de la mostra

8. Propsota de calednair de plenaris dle CMAB
Carles Agustí ’explica que la proposta es fer dos plenaris aquest any, un
abans de l’estiu en que s’aprovaria el reglament i seria el darrer amb
l’actual composició, es buscarà un lloc per fer-ho que no sigui el Saló de
cent. Abans d’acabar l’any es faria el segon plenari amb la composició nova
desprès del procés de renovació de la tardor, es faria al Saló de Cent i
estaria presidit per l’alcalde
Enric Francès comenta que es el que esta previst , fer dos plenaris a l’any
9.Precs i peguntes.
Núria Parició demana que es compleixi l’acord d’enviar a totes les entitats
del plenari del CMAB un resum de les sessions de la Comissió Permanent
______________________________________________________
Acords de la sessió
- el Consell de la Joventut serà el presentant del CMAB a la comissió
de seguiment del pla de locals.
- l’Enric Francès, Vicepresident del CMAB serà el representant de la
Taula d’entitats del pla d’assentaments.
- Fer una reunió amb entitats del CMAB i el civicclub.
- Presentar a la permanent la resolució de l’adjudicació del pla
Buits.
- Enviar els acords de la Permanent al Plenari del CAMB per correu
electrònic.
- La Secretaria del Consell enviarà un resum de les sessions de la
Permanent als membres del Plenari.
______________________________________________________

