Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Comissió Permanent
Dilluns 16 de març de 2015
Sala Lluis Companys, 18;30 hores.

Presideix:
Carles Agustí, comissionat de participació Ciutadana i Associacionisme
Assistents:
Enric Francès, Vicepresident del CMAB; Dolors Saladrigas, directora municipal de Torre
Jussana; Carles Domingo representant del Grup municipal de Convergència i Unió, ; Mikel
Àngel Aragón, director associatiu de Torre Jussana; Josep Lluis Alonso, representant de la
Federació d’Entitats Clot – Camp de l’Arpa; Ramon Torra expert associatiu, Guillem Espriu,
representant del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, Lídia Marimón,
representant de la Taula de Comunicació Pau González representant del Moviment Laic i
Progressista, Maria Hernández representant del CJB; Iolanda Fresnillo representant de la
Fundació Tot Raval; Gloria Meler, directora de Participació i Associacionisme i Orland Blasco,
Secretari del CMEB.
S’excusen;
Eduard Thio representant del grup municipal Unitat per Barcelona; Paola Jubert, representant
de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Gloria Martin , representant de Grup Popular;
Francina Alsina; experta associativa. Jordi Clausell representant del Grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya- Verd- Esquerra Unida i Alternativa; Alfons Tiñena com a expert associatiu;
Guillem Espriu, representant del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya,
S’inicia la sessió a les 18:40 hores

Ordre del dia
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior i acords.
Comissió de Presidència
Plenari
Premi Barcelona Associacions
Convocatòria de Subvencions 2015
Torn obert de paraules i altres informacions
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Prèvies
S’acorda no fer canvis en la composició del CMEB fins el proper mandat i s’explica que
alguns convenis pendents han estat desencallats.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense canvis
2. Comissió de Presidència
Carles Agustí explica que en la propera comissió s’explicarà el Pla de Suport a les
Associacions i convida a que vagin les entitats del CMEB. S’exposa que també es va
presentar el pla estratègic de casals de barri, com a instruments per millorar la
coordinació d’aquests equipament alhora que posa les bases per definir que es i que ha
de tenir un casal de barri. També s’informa que dos grups municipals han demanat
mes informació sobre el pla de locals.
Enric Francès diu que anirà a la comissió de presidència, encara que lamenta que en
aquests espais nomes es pot anar d’oient, a mes voldria saber que aporta aquest pla al
desenvolupament dels casals de barri
Carles Agustí, aquest document serveix per definir que es un casal de barri , les
condicions tècniques necessàries per ser-ho i la coordinació d’aquests equipaments,
fins ara inexistent. Sense oblidar que es un espai a disposició del veïnat i que
normalment la gestió cívica es el tipus de gestió.
Enric Francès, explica que la diferencia entre casal de bari centre cívic es de matis.
Ramon Torra, valora de forma positiva que es plantegi una coordinació d’aquesta
tipologia d’equipaments.
3. Valoració del Plenari i proposta darrer Plenari
Carles Agustí exposa que El 19 de febrer es va fer el darrer plenari, valoraria de fer
un darrer plenari abans d’acabar el mandat i que tindria per objectiu aprovar el Pla de
Suport a l’Associacionisme.
Enric Francès diu que amb el final de mandat es tanca una etapa i que s’hauria de
pensar en la renovació del consell després de les eleccions.
Carles Agustí diu que potser es podria deixar preparat el procediment de renovació
per després de l’estiu.
Miqui Aragón, destaca com a fet important del passat plenari el debat sobre l’impost
de societats, que era una feina que esta fent el sector associatiu i que ha de tenir
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repercussions polítiques, ja que el govern es pot replantejar la seva idea inicial, no
s’han aconseguít tots els objectius, però si que esta variant la proposta inicial que
afectava a totes les entitats. Però cal continuar i el CMEB fora bo que es posicionés en
aquest aspecte.
Iolanda Fresnillo valora que es molt important aquest tema fiscal, perque aboca a la
il·legalitat a moltes entitats petites, hauríem de treballar des del sector per fer una
proposta global de fiscalitat associativa
Lidia Marimon, veu necessari que qualsevol text es plantegi en un to reivindicatiu del
sector
Orland Blasco, es pot seguir treballant aquest tema des de la permanent o des d’un
d’un grup de treball.
Iolanda Fresnillo, demana que aquest aspecte fiscal hauria d’incorporar-se al
Panoràmic d’aquest any.
Dolors Saladrigas explica que algun sector associatiu, com l’esportiu te unes
dificultats especifiques, de cara la fiscalitat i que s’hauria de contemplar si es fa un
estudi sobre aquesta qüestió.
4.Premis Barcelona Associacions
Orland Blasco explica que en aquesta edició hi ha hagut pocs projectes presentats,
no s’aconsegueix eixamplar els projectes presentats i caldria fer una valoració
d’aquesta convocatòria per millorar-la.
Iolanda Fresnillo veu que el premi es un reconeixement a les entitats premiades,
però també es veu com una font de finançament i amb un impacte comunicatiu. Ha de
ser clara la seva diferencia d’una subvenció com passava abans i ara he resolt.
Ramon Torra pot ser si que passa, però es fa difícil donar-li un to diferent.
Glòria Meler, segurament el tema comunicatiu i el tema d’avals l’hauríem de millorar,
encara crear certa confusió que dificulta que es presentin mes entitats.

4. Convocatòria de subvencions 2015
Carles Agustí explica l’informe de subvencions, en que destaca que les de l’àmbit de
Participació representen el 27% de totes les subvencions presentades.
Miqui Aragón diu que en la convocatòria anterior ja es va parlar de 7 punts de
reflexió sobre aquestes convocatòries , que tornen a ser vàlides per aquest any,
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sobre tot el tema de que empreses que reben subvencions, en els àmbits de l’ICUB i
de l’IBE. També es tornar a destacar que el 70€ de les subvencions son de sector i tan
sols el 30% dels territoris, aquest també es un tema clau que s’hauria de revertir la
tendència. En aquest tema es necessari una reflexió general, de si les subvencions
tenen mes recorregut o s’ha de pensar en un canvi estructural.
Carles Agustí diu que les disfuncions que es produeixen son mes d’ordenament i de
millora no creu que sigui necessari un replantejament general del sistema, encara que
si que reconeix que hi ha marge de millora en la proporció de subvencions
àrees/districtes, però que tampoc s’ha de magnificar aquest problema, perquè d’una
manera o altra arriben les subvencions a les entitats que ho sol·liciten.
Iolanda Fresnillo si que veu dificultats en el sistema, i es una reflexió necessària.
Glòria Meler creu que el model s’ha de seguir, tenint en compta les millores que es
van fent per corregir alguns temes, que es el que s’ha estat treballant els darrers
anys amb uns resultats adients.
5. Torn Obert de paraules
Es donen informacions sobre la presentació del Panoràmic, sobre al jornada del 30 de
març sobre co_innovació i les darrers informacions sobre els continguts del Fòrum de
les Associacions.
Acords;
-

Realitzar un darrer plenari abans d’acabar el mandat
Treballar i fer un document sobre fiscalitat associativa per presentar-lo al darrer
plenari.
Posposar la renovació del CMEB a després de l’inici del nou mandat 2015-2019 i
fer una comissió de treball
Aprovar el Pla de Suport de les Associacions
Continua el debat sobre els Premsi Barcelona Associacions.

Finalitza la Permanent a les 20:15
Barcelona, 16 de març de 2015
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