Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Comissió Permanent Extraordinària
Dijous, 22 de gener del 2014
Sala Annexa Lluís Companys, 18:30 hores

Presideix:
Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Assistents:
Enric Francès, vicepresident del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
(CMAB); Guillem Espriu, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC); Paola Jubert, en representació de la Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS); Dolors Saladrigas, directora municipal de Torre Jussana;
Mikel Àngel Aragón, director associatiu de Torre Jussana; Lídia Marimón, en
representació de la Taula de Comunicació; Gloria Meler, directora de Participació i
Associacionisme; Núria Paricio, en representació de la Fundació Tot Raval; expert
associatiu; Carles Domingo, en representació del Grup Municipal de Convergència i
Unió; Josep Lluís Alonso Arumí, en representació de la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa; i Orland Blasco, secretari del Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona (CMAB).
Persones convidades:
Enric Sánchez, en representació de la Fundació La Roda; Javier Bonomi, en
representació de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA)
al Consell de Ciutat; Jesús Mestres, en representació de Casa Orlandai; Joan Manel
Parisi, en representació del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Ponents:
Jordi Campillo, director de Supervisió Estratègica i Eva Mur, cap de Serveis Tècnics del
Districte de Nou Barris.
S’excusen:
Jordi Clausell, en representació del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa (ICV-EUA); Francina Alsina, experta associativa; Glòria
Martin, en representació del Grup Municipal del Partit Popular; Eduard Thio, en
representació del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona.
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S’inicia la sessió a les 18:45 hores

Ordre del dia
1. Presentació i debat sobre el document municipal de classificació i procediment de

les llicencies per a la realització d’activitats a la via pública.

Carles Agustí situa la sessió de la Comissió Permanent d'avui, que es podria qualificar
més d'especial que no pas d'extraordinària. S’hi reprèn l’explicació que Josep Puga,
gerent de les Corts, va presentar a aquesta Comissió Permanent sobre la primera
tipologia d'aquest procediment. El compromís adquirit per part de l'equip de Govern
era que un cop la Comissió Tècnica Municipal hagués acabat la seva feina, es tornaria a
explicar aquesta qüestió a la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Associacions
de Barcelona (CMAB). És per aquest motiu que avui es compta amb la presència de
Jordi Campillo, que explicarà la feina feta per després debatre amb les entitats què els
sembla la proposta. També agraeix la presència de les associacions del Plenari del
CMAB, a les quals s’ha convidat perquè, com a entitats territorials o de segon ordre,
poden transmetre a les seves entitats aquest nou procediment que busca simplificar el
procés utilitzat fins ara.
Jordi Campillo explica el document que s'ha fet arribar a la Comissió Permanent i en
destaca els punts principals per tal de no allargar-se gaire i poder fer un debat sobre la
qüestió. Com ja es va dir a la sessió anterior, aquest treball parteix de la necessitat
d'adaptar-se a la darrera llei sobre la realització d’activitats a l'espai públic elaborada
per la Generalitat i, en algun cas, per adaptar-se a la normativa europea sobre certes
activitats, bàsicament les que es defineixen com a «activitats perilloses» i que
inclouen, entre d’altres, les activitats de foc: principalment, correfocs i focs artificials.
Es plantegen algunes qüestions bàsiques, com ara:
-

Assignar la responsabilitat de l’activitat als organitzadors.
Sol·licitar a les entitats que organitzen l’activitat una declaració formal en què
s’afirmi que es disposa d’una assegurança, però sense que calgui presentar-la.
Classificar totes les tipologies d’activitats.
Separar les activitats que necessiten un Pla d’Autoprotecció (PAU) i les que no
el necessiten.
Simplificar totes les peticions, de manera que l’Ajuntament hagi de dir
expressament si autoritza o no l’activitat.

(Tota l’explicació està disponible al document sobre esdeveniments.)
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Josep Lluis Alonso, en principi, està d’acord amb l’explicació i diu que és molt millor
que les pors o les insinuacions que han arribat a les entitats per part del Districte de
Sant Martí, sempre amb els PAU com una amenaça a qualsevol activitat que s’hagi de
fer al carrer. Les explicacions que s’han donat avui han allunyat aquest perill i sembla
que amb el Sistema Organitzatiu d’Autoprotecció (SOAP) —un tràmit més senzill—
quedaran cobertes la major part de les activitats.
Javier Bonomi comenta que algunes apreciacions de les noves normatives de llicencies
semblen donar a entendre que es limiten les activitats que poden fer les entitats al
carrer, sobre tot si apleguen un nombre important d'usuaris en zones com ara el
Fòrum, perquè obliguen a pagar serveis de vigilància professionals o a llogar lavabos, ja
que no hi ha l’alternativa d’utilitzar bars propers que puguin cobrir el servei.
Jordi Campillo explica que s’ha treballat per demanar els mínims i garantir la seguretat
de l’activitat. Si hi ha coses que no es poden complir, voldrà dir que l’entitat que
pretén fer l’activitat no té prou capacitat per organitzar-la.
Joan Manel Parisi diu que voldria centrar la seva intervenció en aspectes polítics. Li
semblen molt bé les explicacions tècniques que s'han donat, encara que pel que fa a la
qüestió de la vigilància, hi veu algunes dificultats. Fins ara, el Secretariat de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta utilitzava per al servei d’ordre d’algunes activitats joves
d'institut amb conveni, els quals, a canvi d'aquest servei/ajuda, rebien alguns diners
per destinar a un viatge de final de curs o a altres activitats. Ara, això ja no és possible,
perquè no hi ha cap manera de poder justificar aquesta despesa i, a més, es demana
que siguin professionals de serveis d'ordre; els voluntaris ja no valen. Per tant, tanta
normativa es carrega una manera de fer col·laborar joves del territori en l'organització
d'activitats. Al marge d’aquestes qüestions, vol posar sobre la taula un tema més
general: això que se'ls ha presentat forma part d'una estratègia que sembla
encaminada a limitar les activitats de les entitats. La nova normativa de terrasses, en
canvi, facilita l'ocupació de l'espai públic per part del sector privat, per no parlar de les
amenaces de la nova llei de seguretat ciutadana...
Jordi Campillo explica que, com a tècnic, no pot dir res sobre aquesta qüestió, que és
més política, i com a tal correspon a una discussió en l'àmbit polític.
Joan Manel Parisi diu que ho entén, però que volia posar l'exemple que no fa gaire,
per a una cavalcada de Reis, s'havia acabat demanant un permís de manifestació,
perquè era més fàcil obtenir el permís per a aquesta tipologia d’activitat que per a una
rua. Aquest exemple no deixa de ser una perversió del tema i hauria de fer reflexionar
sobre les conseqüències d’una regulació excessiva.
Jordi Campillo respon que té raó amb el que diu, però assenyala que és un problema
de la societat, que cada cop és més exigent i garantista: l'autoritat ha de garantir que
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no passarà res en cap activitat i ha de tenir clar qui n’és el responsable en cada cas per
si cal imputar algú en alguna causa. L'Ajuntament de Barcelona també està interessat a
fer un sistema que jurídicament delimiti les responsabilitats de cadascú. El que fa és
adequar-se a la llei del 2009 que va fer la Generalitat i que hem de complir. No obstant
això, s'han fet moltes reunions amb la Generalitat per explicar els objectius d’una
possible simplificació i fer que qui organitzi les activitats no hagi d’assumir més coses
de les que són d’obligat compliment per llei.
Aquesta exigència de seguretat s’ha vist ara amb les cavalcades de Reis de totes les
ciutats de l’Estat, arran de l’accident que es va produir l’any passat. Aquest any, a tot
arreu s’han muntat dispositius per a un servei d’ordre que evités l’apropament dels
infants a les carrosses, i s’han buscat alternatives a la pluja de caramels que
garanteixin la seguretat. Aquesta demanda és de la societat i no pas de l’Administració.
Joan Manel Parisi diu que és cert que el responsable de la llei és la Generalitat, i que el
que caldria fer és queixar-se d'un dels «regals enverinats» del darrer tripartit, que és
qui va elaborar aquesta llei.
Núria Paricio comenta que sembla que algunes coses de la nova normativa poden ser
assumibles, però que no les tenen totes... Vol saber si els districtes ajudaran en aquest
embolic per presentar totes les coses de manera correcta i pregunta si als districtes
se'ls està explicant tot això per tal que els seus tècnics tinguin la formació necessària i
coneguin bé el que els cau al damunt a les entitats.
Jordi Campillo respon que un cop s’hagi explicat a les entitats, es prepararà la
formació dels tècnics d'àrees i districtes perquè disposin de totes les eines necessàries
i es puguin preveure totes les situacions possibles. També corregeix alguna apreciació
que es va fer des de Nou Barris i diu que potser a escala general de ciutat no és tant
així. Per això, la proposta de fer activitats que apleguin fins a 1.000 persones i de
preveure’n dues més —una de fins a 4.000 i una altra de fins a 15.000— va sorgir quan
es van adonar que potser hi havia algunes activitats intermèdies —entre petites i
grans— que no van contemplar inicialment, quan es va fer la prova pilot a Nou Barris.
També vol explicar que als districtes s’ha suggerit que algun espai emblemàtic disposi
de PAUS que puguin servir per a un període de temps que aglutini diverses activitats.
En aquest cas, cada districte veurà quins són els espais que s’hi podrien acollir i si
disposa de prou recursos per fer-ho.
Mikel Aragón assenyala que aquesta opció seria important que es fes als espais
emblemàtics de cada districte, perquè facilitaria molt la feina a les entitats i s’assoliria
l’objectiu de simplificar els processos. També, en la línia de facilitar el coneixement
d’aquesta nova normativa, estaria bé fer una sessió a Torre Jussana per a les entitats.
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Jordi Campillo hi està d’acord, però diu que des de les àrees centrals el que es pot fer
és recomanar-ho, però que la decisió final dependrà de cada districte.
Enric Sánchez comenta que als espais emblemàtics de la ciutat, com ara el Parc de la
Ciutadella, estaria bé disposar d’aquest PAU, perquè resoldria molts conflictes
innecessaris.
Eva Mur explica que Nou Barris ha estat el districte pilot sobre totes aquestes
qüestions i que, tant per part del tècnics com de les associacions, ha estat un procés
d'adaptació que al principi va generar dubtes, però que després es van resoldre, i que
el seu cas pot servir d'exemple per implementar-ho a altres districtes. Segons
l’experiència de Nou Barris, el canvi ha estat menys traumàtic del que la gent es pot
pensar.
Orland Blasco diu que més endavant es podria fer una sessió que compti amb la
presència de les entitats de Nou Barris, perquè expliquin quina ha estat la seva
experiència, o bé entre entitats i que s’organitzi a Torre Jussana.
Mikel Aragon vol saber si seria possible, un cop s’hagi endegat aquest procés, fer un
seguiment del funcionament per resoldre les dificultats que es detectin o per veure si
cal adaptar algunes coses a partir de l’experiència acumulada per les entitats i els
districtes.
Carles Agustí comenta que s'han dit moltes coses, que quedaran recollides, i proposa
que si no hi ha més preguntes es tanqui la sessió.
Es dóna per acabada la sessió a les 20:10 hores.

Orland Blasco
Secretari del CMAB

_____________________________________________________________________
Acords
- Fer un seguiment del desenvolupament de la nova normativa i la seva aplicació.
- Organitzar a Torre Jussana una sessió informativa oberta a les entitats.
_____________________________________________________________________
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