Consell Municipal d’Entitats de Barcelona

Comissió Permanent
Dilluns 21 de març de 2016
Sala Lluis Companys, 19;30 hores.

Assistents:
ENRIC FRANCÈS, Vicepresident del CMEB; DOLORS SALADRIGAS, directora municipal de Torre
Jussana; ; MIKEL ÀNGEL ARAGÓN, director associatiu de Torre Jussana; JOSEP LLUIS ALONSO,
representant de la Federació d’Entitats Clot – Camp de l’Arpa; CARMEN DE ANDRES,
representant del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, LÍDIA MARIMÓN,
representant de la Taula de Comunicació; FRANCISCO SIERRA, representant del Grup municipal
de Ciutadans; INMA DELGADO, representant del Grup Municipal Popular; TRINI CAPDEVILA;
representant del Grup Municipal d’ERC; JOSEP GARGANTÉ, representant del grup municipal de
la CUP; GLÒRIA MELER, directora de Participació i Associacionisme; FRANCINA ALSINA; experta
associativa OSCAR ESTEBAN representant de la Fundació Tot Raval, ORLAND BLASCO,
Secretari del CMEB, LAIA FORNE, de la Regidoria de participació i districtes i RAMON TORRA,
representant del sector d’experts
S’excusen;
PAOLA JUBERT, representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social; i; ORIOL
NICOLAU, representant del CJB; RAIMOND BLASI representant del Grup municipal de
Convergència i Unió, FELISA PÉREZ, representat de l’Associació ABD i ALFONS TIÑENA com a
expert associatiu
S’inicia la sessió a les 19:40 hores

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior i acords.
PAM
Debat Mostra d’Associacions
Normes de Participació Ciutadana i funcionament de districtes
Organització de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Torn obert de paraules i altres informacions

0. Prèvies
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Orland Blasco informa que la Regidora Gala Pin arribarà mes tard, perquè esta a una
reunió a Ciutat vella, i si no hi ha inconvenient començaríem la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense canvis.
2. PAM
Laia Forné explica el desenvolupament del procés participatiu que ja esta en marxa i
que finalitza el proper 9 d’abril. Els equips dinamitzadors ja estan fent les cites i els
debats per districtes i àrees, i precisament les dues setmanes del mes de març i la
primera d’abril es quant s’acumulen mes cites presencials en el procés. En aquests
moments hi ha mes de 300 cites programades, més de 5.000 propostes, 80.000
suports, mes de 13.000 usuaris de la Plataforma Decidim . Barcelona.
Orland Blasco explica com han anat els dos tallers-debats que s’han fet sobre el PAM
de forma conjunta entre el Consell de Ciutat i el Consell Municipal d’Entitats de
Barcelona, Es van fer dues sessions de treball els passats 22 de febrer i 1 de març, que
es vanrealitzar a l’espai del Palau Macaya. Van participar 35 persones en el primer
debat i 23 en el segon, en la primera sessió es va centrar en analitzar la Plataforma
digital i el document inicial presentat per l’equip de govern, en la segona sessió es va
entrar a analitzar propostes dels cinc àmbits del document. Les propostes es van
enviar a totes les entitats i persones dels dos òrgans i posteriorment s’han penjat les
actes i les propostes a la Plataforma digital.
Miquel Àngel Aragon reconeix que alguens dades que s’estan oferint avui i els
debats que s’estan realitzant milloren la voluntat de participació respecte a PAMS
anteriors, sobre tot per que algunes errades inicials s’han corregit, com es el cas que
els entitats puguin posar les seve propostes com a col·lectiu, cosa que no es podia fer
a l’inici.
3. Debat Mostra Associacions
Laia Forné explica que sobre aquesta qüestió es vol fer un debat amb les entitats per
valorar si el model de mostra es pot millorar aquest any en alguns aspectes i sobre tot
de cara als propers anys debatre quin model es l’encertat. Es vol posar al centre del
debat si l’objectiu de que la mostra doni suport al sector associatiu es compleix. Aquest
any es farà especial incidència en ser transparents en el pressupost, ja que
tècnicament no es posa en qüestió la bona feina feta fins ara.
Enric Francès valora que la Mostra ha funcionat be i es cert que moltes entitats estan
satisfetes de la seva participació , però es bo obrir el debat per veure si desprès de
molts anys amb un model el podem millorar, i sobre tot obrir aquest debat al conjunt
de les entitats.
4. Normes de Participació Ciutadana
Laia Forné explica que es vol reiniciar el debat sobre les Normes de Participació
Ciutadana, recollir tot el debat que es va fer en el passat mandat, pensant en ampliar
el debat i també ampliar el propi grup motor que es va fer anteriorment, el debat es
vol centrar en tres aspectes: òrgans de participació, Consultes i ILP i processos
participatius i normes de districte.
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Carmen de Andrés vol preguntar com serà aquest grup motor i quin paper ha de
tenir.
Francisco Sierra explica que es veritat que hi ha multitud d’òrgans de participació i
espais, que fa difícil assistir a tots i que es necessari racionalitzar l’entramat
participatiu municipal.
Enric Francès demana que s’aprofiti la feina feta en l’anterior mandat i que aquest
cop arribi a bon port la feina feta, l’anterior vegada es va treballar de forma molt eficaç
per part de les entitats, però un cop es va arribar a la negociació política no es va
poder arribar a un acord, això va generar frustració a les entitats pel temps i esforç
que s’havia fet, cal que ara no ens torni a passar el mateix.
Laia Forné explica que s’està treballant per concretar com s’organitzarà el debat
sobre les normes, a partir de l’acord polític perquè s’iniciï el procés participatiu sobre
les normes en els propers mesos.
Francisco Sierra demana que es faci un esforç per clarificar el funcionament de les
comissions, els plenaris de districte perquè siguin mes operatius i endreçats, però
també demana que no sigui un procés molt llarg i que no s’eternitzi el debat.
Laia Forné explica que per fer-ho be , si que cal temps i obrir el debat i que si que es
vol fer aviat, un cop el procés participatiu del PAM/PAD estigui acabat.
5. Organització de l’Àrea de Drets de Ciutadania, participació i Ciutadania
Laia Forné informa de que ja s’han concretat les direccions de l’Àrea i que s’està
pendent de la selecció i nomenament dels caps de departament, es compromet a
passar als membres de la permanent l’organigrama de l’Àrea en la propera Comissió
Permanent.
6. Torn Obert de paraules
Olrand Blasco explica que ha passat com a documentació la síntesi del Panoràmic
2015 que es va presentar fa poc en un acte públic, i demana que Miquel Àngel Aragon
pugui fer una intervenció explicant els trets mes destacables de l’estudi als membres
de la comissió Permanent.
Mikel Àngel Aragon explica que el document que s’ha fotocopiat per als membres de
la comissió Permanent és una síntesi, i que progressivament a la web de Torre Jussana
es podran veure els resultats complerts, aquesta es la segona edició del Panoramic i
que com a novetats aquest any s’ha ampliat la mostra a entitats de Catalunya, que
com a segon any ha augmentat la resposta de les entitats a l’enquesta i que s’han
analitzat alguns temes nous, com pot ser el tema de gènere i que com a tema prioritari
que preocupa a les entitats hi ha el tema dels espais.
Els assistents agraeixen l’explicació i les dades que s’han facilitat i han mostrat interès
per seguir el tema de forma periòdica.
Laia Forné en nom de la Regidora Gala Pin es demanen disculpes perque la reunió
previa s’ha allargat mes del previst i no ha pogut arribar a la reunió de la Comissió
Permanent.
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Acords
- Explicar els resultats sobre el debat del model de la Mostra d’Associacions
- Informar sobre el procés participatiu de les Normes de Participació Ciutadana
- facilitar l’organigrama de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Sense mes temes , finalitza la sessió a les 20: 50
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