Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Acta de la Comissió Permanent
Dimarts 29 d’abril de 2014
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;; ; Gloria Meler, directora de Participació i Associacionisme; Núria Paricio
representant de la Fundació Tot Raval ; Carles Domingo representant del Grup municipal de
Convergència i Unió, Josep Lluís Alonso Arumí, representant de la Federació d’Entitats del Clot
– Camp de l’Arpa; Francina Alsina, experta associativa, Oscar Zayas representant del Grup
Popular; Paola Jubert representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social; Guillem
Espriu, representant del Grup Municipal del PSC; Jordi Clausell representant del Grup
municipal d’IC- EUA , Albert Claret, representant del CJB; Pau González, representant del
Moviment Laic i Progressista; Mikel Àngel Aragón, director associatiu de Torre Jussana i
Orland Blasco, Secretari del CMAB
S’excusen;
Eduard Thio representant del grup municipal Unitat per Barcelona; Lídia Marimón,
representant de Taula de Comunicació i Ramon Torra expert associatiu
S’inicia la sessió a les 18:45hores
Ordre del dia
1. aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. seguiment acords
3. comissió presidència
4. valoració dels projectes i de l’acte d'entrega del XIII Premi Barcelona Associacions
5. representant del moviment associatiu al Comitè de la Capital Europea del voluntariat
6. Dictamen de Normes de Participació i funcionament dels districtes
7. Informar del consell de centre Torre Jussana
8. Fòrum de les associacions
9. Govern Obert
10. torn obert de paraules
1.

Aprovació de l’acta i 2. seguiment dels acords

S’aprova l’acta amb l’esmena de buscar el titular d’una intervenció atribuïda a l’Alfons Tiñena,
que ell no va fer.
Carles Agustí repassa els acords, molts ja assolits i s’informa dels dos que estan pendents:
La comissió del Pla de treball 2014-2015 , que s’ha endarrerit excessivament, es farà ja per
poder presentar la proposta pel seu debat i aprovació a la permanent del mes de juny.
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S’informa de la sessió de treball amb la segona tinent d’alcalde Sonia Recasens per aconseguir
la transversalitat del pla de Suport, bàsicament es va obrir expectatives per poder negociar dos
temes: la possibilitat de fer plans d’ocupació destinat a les entitats i l’anàlisi i propostes de
taxes municipals per entitats.
3. Comissió de Presidència
Carles Agustí informa de que en la darrera sessió no es va pensar cap proposta de participació,
però hi ha en cua 4 mesures:
-

Millora del fitxer general d’entitats
Voluntariat escolar
Participa a l’escola
Bases de la gestió cívica

Aquest darrer document es penjarà per informació pública, informarem quan ‘sobri el temps
de presentar al·legacions.
Guillem Espriu també explica que a la comissió de presidència es va demanar el seguiment
dels PAD’s i sobre el seguiment de les idees guanyadores de La casa de Les idees.
Jordi Clausell explica que a la comissió també es va parlar del concurs de gestió del casal de
barri de Sant Andreu.
Enric Francès diu que va assistir a la comissió de presidència i voldria fer una reflexió general,
amb les normes s’ha fet molt feina i s’ha treballat per fer realment participatiu el procés, però
tota aquesta feina entra en contradicció amb practiques que fa l’Ajuntament, al menys en dos
casos: el projecte del Paral·lel i el cas de l’Harmonia.
En el cas de Paral·lel el procés participatiu ha estat limitat i moltes entitats estan en contra i
consideren que no s’ha fet un procés participatiu, son unes obres que afecten a tres districtes i
demanaria algun interlocutor per poder treballar de forma conjunta, amb els tres districtes i ja
veu es difícil que es pugui assumir des del comissionat de Participació.
Jordi Clausell diu que el procés del concurs del Casal de Barri de Sant Andreu ha estat molt
contradictori, s’ha ant a buscar entitats perquè es presentessin i no surtis la proposta de
l’Harmonia. Al declarar desert el concurs s’està qüestionant el sector negociador de l’Harmonia
que son els que han facilitat la negociació amb el districte, cal intentar reconduir el procés
perquè no saltin els mecanismes de participació que s’estan impulsant.
Albert Claret vol expressar que el concurs ha esta contradictori amb la negociació de la gestió
cívica, vol recordar que l’Harmonia esta a la plataforma de la gestió ciutadana i vol sumar-se al
prec de que es recondueixi el procés per arribar a un acord del procés.
Enric Francès explica que tot això entrar en contradicció amb les bases de gestió cívica que ha
fet l’ajuntament, tot i que ha de dir que la proposta de bases es molt complexa i enrevessada i
que encara cal fer una valoració global per part de la Plataforma de Gestió Ciutadana, aquesta
tarda s’està fent una reunió per posicionar-se sobre la qüestió del casal de Sant Andreu.
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Miki Aragón creu que caldria treballar de forma conjunta el document de bases i que serveixi
per reconduir les males relacions històriques entre les entitats i el districte de Sant Andreu.
Aquest procés ha ajudat a dividir les entitats, si les entitats treballen juntes no estaríem on
estem.
Felisa Pérez diu que els conflictes que passen als districtes han de servir per millorar i trobar
noves pràctiques útils.
Josep Lluis Alonso creu que aquests desencontres ja han passat abans, en el cas de Sant Martí
el districte ja ha fet un joc poc clar en el moment de donar la gestió d’un equipament a una
entitat que no era la que ho feia des de de feia anys.
Carles Agustí vol especificar que el document de bases de la gestió cívica segueix la filosofia
del document acordat de conceptualització pactat amb la Taula de gestió cívica, vol recordar
que la mateixa Taula va ser la que va dir que no volien participar en l’elaboració de les bases.
Les bases ja estan fetes i ara s’han de tramitar. Sobre el procés del casal de barri de Sant
Andreu entén que què hi ha de respondre políticament és el districte. Tot i així vol dir que en
el concurs s’ha seguit el procediment de les bases que ningú va impugna i que preveia una
doble puntuació mínima per accedir a la gestió i amb aquests criteris cap de les deus propostes
presentades ha arribat a aquest mínim, es cert que ha fallat la confiança mútua entre districte i
Harmonia. Sobre el Paral·lel creu que no es pot equiparar, aquí es va fer una comissió de
seguiment de les obres via els tres consells de barri i els tres districtes. En cap cas s’han posat
objeccions al projecte i ara no es de rebut que no s’acceptin. Es van posar els mecanismes per
poder participar i negociar.
Guillem Espriu creu que aquest conflicte demostra
que cal fer treball comunitari primer i
després el procés d’atorgament, utilitzant mecanismes com el concurs d’alçada.
Enric Francès vol aclarir que el procés de Paral·lel es va fer una comissió d’obres, en que
nomes va participar Poble sec, però les entitats que han començat a bellugar-se demanen un
pla d’usos del Paral·lel, i proposava alguna mesura que permetés acostar posicions.
Jordi Clausell demana que es recondueix el tema, el cas de Sant Andreu creu que s’han saltat
els acords del document de conceptualització de la gestió cívica. Cal tornar a generar
confiança.
Pau González vol dir que li sembla interessant al sessió d’avui, per fi hi ha un debat que dona
arguments al paper que pot tenir el CMAB. Però l’aspecte negatiu es que aquest debat no
estava previst en l’ordre del dia d’avui.
4. XIII Premi Barcelona Associacions.
Carles Agustí fa una primera valoració de l’acta, considera que va estar be l’acte, encara que
l’actuació musical que va fallar hagués pogut acabar d’arrodonir l’entrega dels premis.
Pau Gonzalez creu que l’acta va anar prou be, cal però aclarir alguns dubte sobre si els
avaladors avalen a l’entitat o al projecte, mirar de corregir-ho per properes edicions
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Gloria Meler, es poden corregir a la convocatòria anual, però no a les Bases que voldria dir
reiniciar el tema que tan ens ha costat resoldre.
Felisa Pérez creu que els dos premis eren interessants, però sobre tot en el cas de Raons
Públiques quedava poc clar quin era el projecte, potser cal que quan surtin ho expliquin millor,
o fer algun suport perquè el públic sàpiga de que va.
Jose Lluis Alfonso diu que es cert que costava entendre quin projecte s’havia premiat.
Orland Blasco diu que potser si que es podria preveure fer algun paper amb una breu
explicació dels projectes premiats i que es podria donar un cop es diuen els premiats. Un dels
valors del premi es que no se saben els guanyadors fins que es diu en el mateix acte, no ho
saben ni els mateixos premiats.
5. Representant associatiu Comitè capital Europea
Carles Agustí explica que aquest punt de l’ordre del dia respon a la demanda de l’Albert Claret
per nomenar a una persona del CMAB en el comitè organitzador. No hi veu cap problema i
s’hauria de decidir la persona que anirà en representació.
Albert Claret diu que s’ha debatut entre les membres de les entitats, aquest debat va sorgir fa
uns mesos a la permanent del Consell de Ciutat que volia que altres entitats que no fossin de
voluntariat estesin representats, s’ha parlat amb la FCVS i hi estan d’acord. Proposen que
siguin l’Alfons Tiñena i el Pau Gonzalez.
Glòria Meler demanar mes col·laboració de les entitats per presentar propostes al programa
d’activitats
Miki Aragón vol aclarir que inicialment van haver diferencies de criteris per presentar
propostes, ara ja esta treballat i totes les entitats van en la mateixa direcció per proposar
activitats.
Sense cap objecció s’aprova la proposta de les dues persones
6. Dictamen de les Normes.
Carles Agustí explica que aquest punt es per formalitzar l’acord del CMAB amb el dictamen fet
conjuntament per la comissió mixta del Consell de Ciutat i el CMAB. Aquest dictamen ja es va
aprovar al plenari del Consell de Ciutat el 8 d’abril.
Enric Francès diu que es va fer una bona feina i demana que que es faci un seguiment del
retorn del govern sobre les propostes del dictamen.
S’aprova per unanimitat el dictamen i s’acorda fer-ho arribar a totes les entitats del Plenari
Carles Agustí proposa deixar per una propera permanent els punts de l’ordre del dia del
seguiment del Consell de centre de Torre Jussana (punt 7) i el de Govern Obert (punt 9)
8. Fòrum de les associacions
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Dolors Saladrigas i Miki Aragon informen del bon ritme de les inscripcions, l’edició d’aquest
any es especial perquè la col·laboració amb la OIDP ha facilitat que es puguin convidar potents
estrangers. També informen que els itineraris del dissabte al mati s’estan omplint, en algun cas
ja esta previst que si no h hagués prou gent s’ajuntarien dos grups . Animen a tothom a
inscriure’s i participar.
10. Torn obert de paraules
Núria Paricio informa a la permanent que deixar la gerència de la Fundació tot Raval, en
aquests moments s’està buscant substitut i estarà de gerent fins que es trobi la persona
adequada i pugui fer el traspàs. Mentre això no passi vindrà ella a la Permanent però volia
informar-ne.
Pau Gonzalez demana quan es farà la publicació provisional de la resolució de les subvencions
Carles Agustí informa que creu que serà el 5 de maig, de totes maneres es compromet a enviar
la data exacta per correu electrònic a les entitats de la Permanent
Josep Lluis Alonso demana si des de Participació es pot demanar que els districtes siguin mes
ràpids per contestar les peticions de llicencies d’activitats a l’espai públic . Les entitats estan
fent la feina per fer millor les peticions amb els nous models, en el cas del districte de Sant
Marti no ha ant acompanyat d’una diligencia mes gran per respondre a les peticions.
Acords
-

Crear la comissió del Pla de treball i fer la convocatòria de la primera sessió
Demanar la via de l’acord i la confiança per resoldre el conflicte del Casal de barri de
Sant Andreu
Millorar en la convocatòria del XIV Premi Barcelona Associacions l’explicació de que la
funció dels avaladors es avalar en primera instancia el projecte.
Millorar la comunicació per saber el contingut dels projectes premiats a l’acte
d’entrega
Tractar els punts 7 i 8 de l’ordre del dia en properes Permanents
(Seguiment del consell de centre de Torre Jussana i Govern Obert)
Nomenar Pau Gonzalez i Alfons Tiñena com representats de les entitats del CMAB al
Comitè de la Capital Europea del voluntariat
Enviar la data de publicació de la resolució provisional de subvencions als membres de
la Permanent
Enviar el dictamen aprovat a tots els membres del CMAB
Enviar i seguir una petició de millora del retorn de les demandes de llicencies
d’activitat als districtes al responsable
S’acaba la sessió a les 20:45 hores
Orland Blasco
Secretari del CMAB
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