Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
Comissió Permanent
25 d’abril de 2013, 18,30 hores
Sala Lluis Companys, Plaça Sant Miquel
Presideix:
Carles Agustí, comissionat de participació Ciutadana i Associacionisme
Assistents:
Enric Francès, Vicepresident del CMAB; Albert Claret, representants del
CJB; Guillem Espriu, representant del Grup Municipal del PSC; Núria Paricio,
representant de la Fundació Tot Raval, Francina Alsina,experta associativa;
Jordi Jover representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social;
Dolors Saladrigas, directora municipal de Torre Jussana; Lídia Marimón,
representant de Taula de Comunicació; Gloria Meler, directora de
Participació i Associacionisme; Josep Lluís Alonso Arumí, representant de la
Federació d’Entitats del Clot – Camp de l’Arpa; Àngel Marcos, expert
associatiu; Jordi Clausell, representant del Grup municipal d’IC – EUA;
Glòria Martin, representant del Grup Municipal del Partit Popular; Carles
Domingo, representant del grup municipal de Convergència i Unió; Mikel
Àngel Aragón, expert associatiu, Àngel Marcos, expert associatiu i Orland
Blasco, Secretari del CMAB.
S’excusen;
Enric Thió, representant del Grup Municipal d’ ERC; Felisa Pérez;
representant de l’Associació Benestar i Desenvolupament; Victoria Miquel,
experta associativa; Ramón Torra, expert associatiu; Marc Cases,
representant del Moviment Laic i Progressista;
Persones convidades;
Josep Puga, Gerent del districte de Les Corts i membre de la taula municipal
de esdeveniments
Adolf Jose Fernàndez, adjunt a al gerència del districte de Nou barris i
membre de la taula municipal d’esdeveniments.
S’inicia la sessió a les 19,15 hores
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Seguiment dels acords
3. Presentació de les propostes de la Taula d’Esdeveniments
(comissió municipal d’espai públic )
4. Informació dels grups de treball:
- Grup Pla de Suport associacions
- Grup Premis Barcelona Associacions
- Grup de Reglament
5. Informació continguts Fòrum Associacions
6. Proposta estructura nova web
7. Proposta data i lloc proper

Plenaris 2013

8. Torn obert de paraules
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Enric Francès, com a vicepresident obre la sessió per aprovar l’acta de la
sessió anterior de la Permanent, sense cap esmena.
2. Seguiment dels acords
Enric Francès passa al següent punt de l’orde del dia : els acords de la
sessió i explica la seva assistència a la reunió de la Taula d’assentaments a
continuació passa la paraula a l’Albert Claret com a representant del CJB a
la taula de Pla de locals
Albert Claret explica que ha anat a la primera sessió sense saber molt be a
que anava al no disposar prèviament d’ordre del dia ni documentació.
Exposa que en aquesta taula manquen objectius clars i una manera de
treballar ordenada i que quedi clar quines entitats se’ls hi van adjudicant
locals disponibles. Si no queda clar com es treballarà el CJB no vol ser
partícip d’una cosa que no sap quins resultats va tenint.
Miki Aragón coincideix amb la diagnosi que fa l’Albert Claret, ell ha anat a
les dues sessions de la taula i si que es cert que ja tocaria tenir un pla de
treball d’aquest espai i un paper clar dels dos representants de les entitats.
Albert Claret diu que des del CJB es vol demanar concreció i saber com es
resoldran les demandes i saber que poden respondre a les entitats que
representen, sinó, no veuen massa sentit formar-ne part.
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Miki Aragon explica que sobre el civiclub, que en la passada permanent es
va demanar fer una reunió amb la FCVS i d’altres entitats interessades s’ha
fet i que les entitats que estaven interessades se’ls hi va explicar com
podien participar, encara que per a moltes entitats ja va quedar clar que no
hi havia sintonia amb les seves peticions i objectius.
3. Presentació de les propostes de la Taula d’Esdeveniments
Carles Agustí demana disculpes pel retard i passa a presentar les dues
persones que explicaran la proposta que esta fent la comissió municipal
sobre llicencies i permisos de l’espai públic, aquest tema es una demanda
del CAB i que també es van fer unes demandes sobre aquesta qüestió per
homogeneïtzar i simplificar les demandes de la ciutat, també es va acordar
que hi hauria un procés participatiu en que el CMAB pogués fer les
aportacions que cregués convenients.
Jordi Clausell demana que si aquesta sessió seria el que s’enten pel procés
participatiu que es va acordar a la comissió de presidència sobre aquesta
qüestió.
Carles Agustí respon que es un procés participatiu que implica al CMAB i
al CAB com a representants del mon associatiu i que no s’acaba amb la
reunió d’avui, que a mesura que aquesta comissió municipal vagi avançant
es presentaran les seves propostes a la permanent del CMAB per continuar
treballant.
Josep Puga explica que tal com ha dit el comissionat aquest grup de
treball busca l’homogeneïtzació i la simplificació d’aquest procés, seguint
els criteris que també demanava el CAB en el seu document.
Aquest procés busca protocol·litzar les diferents activitats que es fan a la
ciutat i que s’han classificat en vuit àmbits: activitats i espectacles per
menys de 1000 persones, activitats i espectacles previstos entre 1.000 i
15.000 persones, activitats extraordinàries en equipaments o espais
tancats, atraccions de fira i circ, activitats de foc, fires i mercats, activitats
esportives i activitats dinàmiques, tipus rues i
cavalcades. D’aquesta
classificació, la primera es la que representa mes del 90% de les activitats
que es realitzen a la ciutat i es l’apartat que mes s’ha concretat a la
comissió de treball i que avui us volem presentar.
En el
-

protocol de les activitats fins a 1000 persones es busca:
Garantir el compliment de la normativa vigent
Simplificar la tramitació en un únic document
Fixar el procediment

Això s’aconsegueix amb un únic formulari de petició de llicencia vàlid per a
totes les activitats i per tots els territoris, que marca una temporalitat de
presentació de 30 dies, que es sol·licita per registre, que el districte via
serveis a les persones resol i es notifica als interessats.
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Adolf Fernàndez explica com es aquest fitxa de petició, i com s’està fent
una prova pilot aquest any 2013 al districte de Nou barris amb aquest
model. L a intenció es fer les correccions necessàries un cop feta la prova i
que pugui utilitzar-se a tots els districtes a partir del gener del 2014. La
fitxa s’omple de manera rapida i tots els tems que per normativa es
demanen en una petició de llicencia d’activitat estan contemplats (dos
responsables, anàlisi de mobilitat, farmaciola, pla de prevenció) i
simplificats al màxim perquè qualsevol entitat petita o gran o pugi omplir, i
alhora es simplificant els temes de mobilitat o plans d’evacuació.
Josep Lluis Alonso, valora positivament el que s’ha exposat, sembla que
pot facilitar els permisos per els activitats i pot ajudar a les entitats per
decidir que implicar fer-se responsable d’una activitat, i alhora si la fitxa es
per tot facilitar la feina alhora de presentar peticions de festa major que son
molt nombroses
Gloria Meler diu que el protocol que s’ha presentat dona seguretat i
garanteix el mateix per a totes les peticions de llicencies d’activitat; obliga a
les entitats a posar dues persones responsables de l’activitat i a coordinarse amb els serveis municipals.
Miki Aragon veu be la músic a que s’explica, vol saber però com poden
comentar-ho a els entitats i com es poden fer les aportacions que creguin
necessàries, si que troba a faltar el tema d’infraestructures, si també es
seguirà el model de fitxa com la que s’ha presentat d e llicencies.
Josep Puga explica que sobre el tema d’infraestructures es mes complexa
arriba al nivell de concreció de llicencies, perquè cada districte te un
pressupost diferent i unes prioritats que es difícil que es puguin fer pera
tots igual, sobre les aportacions a la fitxa es poden recollir per part de la
comissió i anirem treballant, també s’ofereix a venir a aquest espai per
comentar-les
Albert Claret expressa també la necessitat de concretar sobre el tema de
les infraestructures , troba necessari vincular al fitxa de llicencia i una fitxa
d’infraestructures i també demana si s’ha tingut en compte en els plans de
mobilitat activitats que es facin en territoris fronterers entre districtes i
perquè es posin les parades de metro de dos districtes, no nomes del
districte on es fa la petició.
Adolf Fernàndez diu que no hi havien pensat en els plans de mobilitat que
afectessin a dos districtes fronterers , però que es una bona observació i la
tindran en compta.
Carles Agustí agraeix la presencia de Josep Puga i Adolf Fernàndez i els
demana continua comptant amb ells per explicar els altres models de fitxes,
en temes que poden interessar molt a les entitats com el tema de rues, o
activitats de foc.
4. Informació dels grups de treball
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Carles Agustí passa la paraula a l’Orland Blasco per que expliqui l’estat d
ela qüestió de les comissions de treball:
Orland Blasco explica que sobre el reglament queda una sessió de treball i
dos temes pendents de discussió, el nom i la composició, un cop fet es
portarà la proposta a la comissió permanent per al seu debat i aprovació si
s’escau i acordar portar la proposta al plenari.
Sobre els Premis Barcelona Associacions s’està acabant de lligar amb
serveis jurídics la formula perquè els premis deixin de regir-se per la
normativa de subvencions i quan estigui enllestit es portarà a la Permanent
pel seu debat i aprovació.
Gloria Meler explica que s’estan estudiant diverses maneres de presentar
les candidatures per poder fer la convocatòria.
Sobre el Pla de Suport s’han delimitat les àrees responsables de les
iniciatives que no son competència de Participació Ciutadana per establir
sessions de treball per poder determinar la viabilitat de les propostes del
2on. Congrés d’Associacions. En aquests moments esta calendaritzada la
sessió amb economia per analitzar les propostes sobre ordenances fiscals,
taxes i impostos.

5. Informació del Fòrum de les Associacions
Dolors Saladrigas informa de que el títol del Fòrum d’aquest any serà:
l’organització i la mobilització, avui, en que ja estan concretades les taules
de la tarda del divendres i el dissabte (es passa un full amb la programació
detallada)
Jordi Jover esta d’acord amb tot, encara que ja va mostrar la seva
disconformitat en la persona que modera la taula del divendres tarda, per
ser una persona que esta molt identificada amb un color polític,
Dolors Saladrigas diu que aquesta persona s’ha escollit per que va fer un
treball amb d’altres fòrums i es una manera de donar continuïtat i
coherència a una feina feta al fòrum per aquest expert, i no pas per la seva
afiliació política.
6. Proposta nova web del CMAB
Orland Blasco explica la nova estructura de la proposta de web, que busca
un disseny mes atractiu i facilitar tots els documents del propi CMAB,
alhora que es farà un apartat de notícies del CMAB i de les entitats amb una
proposta de fer un butlletí mensual que s’enviaria a totes les entitats del
fitxer d’entitats, tema que ajudaria a augmentar la visibilitat del CMAB,
també es vol fer un apartat destacant una entitat del CMAB cada mes.
Carles Domingo demana si es vol destacar una entitat periòdicament del
fitxer o de les entitats del CMAB, en el primer cas seria impossible fer-ho.
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7. Precs i preguntes
Enric francès explica que sobre la Mostra d’Associacions hi ha un petit
conflicte amb les activitats de les entitats del districte de Sants.- Montjuïc
que esta mirant de resoldre i que volia posar-ho en coneixement de la
Permanent
Es donar per finalitzada la sessió a les 20,40 hores
__________________________________________________________
Acords Comissió Permanent
Fer una permanent extraordinària i conjunta amb el Consell de Ciutat
el 28 de maig, amb la regidora Imma Rognoni, sobre el Pacte del temps.
Aprovada la proposta de fer el proper Plenari el dimarts 11 de juny a
l’Espai la Fontana
Aprovar l’ordre del dia del Plenari en la propera permanent ordinària
del 23 de maig.
S’acorda continua la renovació de la web del CMAB en la línea
presentada a la Permanent
Fer mes sessions de seguiment de les noves propostes de llicencies
d’activitats a l’espai públic
____________________________________________________________
Orland Blasco
Secretari del CMAB
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