Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Comissió Permanent

Dijous, 7 de novembre del 2013
Seu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 18:30 hores

Presideix:
Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme.
Assistents:
Enric Francès, vicepresident del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
(CMAB); Albert Claret, en representació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB);
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; Núria Paricio, en representació de la
Fundació Tot Raval; Glòria Martin, en representació del Grup Municipal del Partit
Popular; Francina Alsina, experta associativa; Josep Lluís Alonso Arumí, en
representació de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa; Eduard Thio, en
representació del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona; Carles Domingo, en
representació del Grup Municipal de Convergència i Unió; Jordi Clausell, en
representació del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUA); Ramon Torra, expert associatiu; Orland Blasco, secretari del
Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB).
S’excusen:
Felisa Pérez, en representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament; Pau
González, en representació del Moviment Laic i Progressista (MLP); Glòria Meler,
directora de Participació Ciutadana i Associacionisme.
S’inicia la sessió a les 18:45 hores.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior i seguiment dels acords.
2. Activitats del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB): Premis
3.
4.
5.
6.
7.

Barcelona Associacions, Pla de Suport i Reglament.
Creació de les Normes de Participació Ciutadana.
Convocatòria i ordre del dia del Plenari de l’11 de desembre.
Previsions de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP):
tema associacions 2014.
Altres temes.
Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i seguiment dels acords
S’aprova l’acta de la sessió anterior. Carles Agustí fa un seguiment dels acords de la
passada Comissió Permanent, en especial la demanda del Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB) perquè es vinculin els debats de les normes de participació amb les
sessions sobre participació organitzades pel CAB, la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona (FAVB) i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) a Torre
Jussana. També indica que la proposta de calendari del Grup de Treball del Pla de
Suport ja està disponible.

2. Activitats del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB): Premis
Barcelona Associacions, Pla de Suport i Reglament
Orland Blasco explica que les bases dels Premis Barcelona Associacions encara no
estan aprovades i que s’està treballant perquè el 20 d’octubre, com a molt tard,
estiguin signades per l’Alcaldia i així es puguin complir els terminis tan ajustats de què
es disposa. No obstant això, és probable que s’endarrereixin i que calgui canviar el
calendari previst.
Carles Agustí explica la situació del procés del Pla de Suport. Ara està previst continuar
treballant i elaborant les mesures. En aquests moments, els esforços se centren a
elaborar les fitxes dels tres eixos: Finançament, Reconeixement i Espais. S’espera que
aquesta part estigui finalitzada abans no acabi l’any.

3. Normes de Participació Ciutadana
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Carles Agustí explica que el procés participatiu relatiu al debat de les normes s’iniciarà
formalment el 14 de novembre. Encara es desconeix el temps de què es disposa per al
debat amb els partits polítics que organitzen les entitats a Torre Jussana. El Govern
està disposat que sigui prou llarg perquè tothom s’hi senti còmode. També afegeix que
la Comissió Participativa es faria entre el Consell de Ciutat i el CMAB.
Miki Aragón celebra que hagi estat possible posar-se d’acord amb l’Ajuntament per
iniciar el procés participatiu de les normes amb la sessió de debat de Torre Jussana.
Tot i així, insisteix que caldria ampliar el termini d’al·legacions perquè les entitats se
sentin còmodes i puguin fer aportacions. De moment és important veure la voluntat
del Govern municipal pel que fa a obrir aquest procés.
Enric Francès diu que és important, de cara a no doblar esforços, que la comissió que
lideri el procés participatiu sigui una comissió mixta entre dos òrgans de participació.
Es tracta d’una manera de treballar que ja han reclamat altres vegades i que en
algunes ocasions —com en el cas del PAM— s’ha demostrat que funciona.
Carles Agustí es compromet a presentar una proposta del procés participatiu que
s'organitzarà amb els òrgans de participació i les entitats i la ciutadania, tant a escala
de ciutat com de districtes. Aquesta proposta també ha de sortir de la comissió mixta
del Consell de Ciutat i del CMAB. Per tant, serà un full de ruta per millorar les normes
de participació i perquè tothom estigui a gust treballant-hi.
Ramon Torra comenta que aquesta proposta ha de permetre ampliar el debat a temes
més genèrics de la participació, perquè si només es parla de la normativa, es fa difícil
encabir algunes de les preocupacions que tenen les entitats de la ciutat.

4. Convocatòria i ordre del dia del proper Plenari
Carles Agustí informa que s'estava pendent dels Premis per decidir si se celebrava o no
un Plenari abans d'acabar l'any. Com que sembla que no serà possible redactar l'acta a
temps, es volia aprofitar la data reservada de l'11 de desembre per fer el segon
plenari, amb la qual cosa es compliria l'objectiu de celebrar un mínim de dues sessions
plenàries l’any. Per tant, es posa aquesta proposta a consideració de la Comissió
Permanent.
Enric Francès considera adequat que es faci un segon Plenari aquest any per posar
sobre la taula els temes que s’estan tractant, com ara la feina del Grup de Treball del
Pla de Suport, o informar que el procés de la convocatòria dels Premis d’enguany és
més lent del que s’havia previst.
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Lidia Marimon comenta que la proposta li sembla bé, però assenyala que si els Premis
es passen a l’any que ve, es perdrà una convocatòria i uns diners per al sector
associatiu que es podrien haver utilitzat el 2013. Per això, proposa que es busqui
alguna solució.
Carles Agustí diu que amb el canvi de les bases, ara es premien les entitats per
projectes realitzats. La convocatòria que es farà a principis del 2014 serà per a
projectes completats el 2013; per tant, no es perd res. De totes maneres, es
preguntarà a Administració si es poden reservar aquests diners per a l’any següent.
Alfons Tiñena i Miki Aragon proposen, amb relació als Premis, que s’estudiï fer dues
convocatòries el mateix any per assegurar-se que no passi el que ha comentat la Lidia
Marimón.
Dolors Saladrigas explica que no s’autoritzarà fer una doble convocatòria dins un
mateix any i que això encara endarrerirà més les coses. També puntualitza que els
diners no es perdran, perquè cada any es treballarà amb projectes de l'any anterior.
Orland Blasco diu que, si tothom hi està d’acord, es faran aquestes preguntes i es
respondran en el Plenari de l'11 de desembre.
Carles Agustí també suggereix que en el proper Plenari es faci un balanç de la feina.

5. Previsions de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP):
tema associacions 2014
Carles Agustí explica que s'està treballant per fer una proposta consensuada de cara a
les jornades de l'OIDP del mes de juny. Això vol dir que aviat s'haurà de tenir una
proposta elaborada, ja que el mes de maig haurà d’estar enllestit el que es vulgui
presentar. A més, abans de presentar-ho, caldrà que es faci arribar als organitzadors,
perquè serà la base del treball que es farà a la trobada internacional del mes de juny.
Ramon Torra explica la possibilitat que el fòrum de les associacions que s’organitza
cada any des de Torre Jussana enguany sigui una eina vinculada a aquest projecte.
Alfons Tiñena comenta que podria ser interessant i que per al fòrum internacional es
podria elaborar una proposta que servís de base per a la feina de l'OIDP. Això
enriquiria i beneficiaria tots dos projectes.
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Carles Agustí veu bé aquesta idea i assenyala que caldria tenir una proposta per a
aquestes jornades al més aviat possible; si pot ser la primera quinzena de gener, millor
que millor.

7. Altres temes i torn obert de paraules
Orland Blasco proposa, si a tothom li sembla bé, que el mes de desembre no es faci
cap Comissió Permanent, perquè ja hi haurà el Plenari. Explica que hi haurà molta feina
del Grup de Treball del Pla de Suport i que serà un mes molt atapeït d'activitats,
incloent-hi les activitats al voltant del dia internacional del voluntariat.
S'acorda no fer cap Comissió Permanent el mes de desembre.
Es dóna per finalitzada la sessió a les 20:15 hores.

Orland Blasco
Secretari del CMAB
_____________________________________________________________________
Acords






S’acorda que la sessió del 14 de novembre que tindrà lloc a Torre Jussana sigui el toc d’inici
del procés participatiu de reforma de les Normes de Participació.
Presentar una proposta de treball del tema associatiu per a la trobada de juliol de la
Secretaria de l’OIDP a Barcelona.
Consensuar la proposta de temes a tractar durant el Plenari de l’11 de desembre.
Presentar una proposta de procés participatiu de la reforma de les Normes de Participació
Ciutadana i Funcionament dels Districtes.
Explicar en el Plenari les dificultats que comporta convocar aquest any els Premis
Barcelona Associacions.

_____________________________________________________________________
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