Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

CONSELL MUNICIPAL d’ASSOCIACIONS de BARCELONA
ACTA del PLENARI
27 de setembre de 2012

Dijous	
  27	
  de	
  setembre	
  de	
  2012,	
  	
  	
  19:30h,	
  	
  Centre	
  Cívic	
  Pati	
  Llimona,	
  

Asssistents;
Presidència,
Sr. Carles Agustí i Hernàndez, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Vicepresidència,
Sr. Enric Francès i Gaspar, Coordinadora d'Entitats del Poble-sec
En representació dels Grups Municipals;
Sr. Carles Domingo i Diaz, Representant del Grup Municipal de Convergència i Unió;
Sra. Glòria Martín Vivas, Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Tècnics Municipals;
Un representant del Districte de Ciutat Vella; Un representant del Districte de Sants-Montjuïc; Un
representant del Districte de Les Corts; Un representant del Districte de Sarrià-Sant Gervasi; Un
representant del Districte de Gràcia; Un representant del Districte d'Horta-Guinardó; Un
representant del Districte de Nou Barris; Un representant del Districte de Sant Martí
Experts;
Sra. Francina Alsina i Canudas; Sr. Miquel Àngel Aragón i Brailoff; Sr. Àngel Marcos i Martín
Entitats en representació dels àmbits sectorials;
Ens de Comunicació Associativa, Taula de Comunicació, Federació Catalana d'Associacions
d'Ajuda al Drogodependent, Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure, Consell de la
Joventut de Barcelona – CJB; Associació Caminada Internacional de Barcelona; Federació Catalana
de la Unió Democràtica de Pensionistes (FCUDP); Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent
Gran; Associació Voluntaris 2000; Suport Social; Federació Catalana de Voluntariat Social;
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
Entitats en representació dels àmbits territorials;
Fundació Tot Raval; Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales de Catalunya;
Associació Benestar i Desenvolupament; Associació Projecte Fiare Catalunya; FOC - Diables del
Carmel; Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta; Acció Psoriasi; VERN Coordinadora d'Entitats de la Verneda – Sant Martí; Associació Cultural Casa Orlandai;
Secretari
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Sr. Àngel Aragüés i Martí

excusats
Sr. Guillem Espriu i Avendaño, Representant del Grup Municipal Socialista; Ima. Sra. Elsa Blasco i
Riera, Representant del Grup Municipal d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa ; Im. Sr.
Joan Laporta i Estruch, Representant del Grup Municipal Unitat per Barcelona ; Un representant
del Districte de l'Eixample; Un representant del Districte de Sant Andreu; Sr. Ramon Torra i
Campà

Ordre	
  del	
  dia	
  
	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació	
  de	
  la	
  proposta	
  del	
  PLA	
  de	
  TREBALL	
  del	
  CMAB.	
  
Procés	
  de	
  renovació	
  del	
  CMAB.	
  
Pla	
  de	
  suport	
  a	
  l’associacionisme.	
  
Principals	
  projectes	
  municipals	
  associatius.	
  
Informació	
  sobre	
  la	
  Iniciativa	
  Legislativa	
  Popular	
  sobre	
  la	
  dació	
  en	
  pagament.	
  
Torn	
  obert	
  de	
  paraules.	
  
	
  
	
  
	
  
Presidit	
  pel	
  Comissionat	
  de	
  Participació	
  Ciutadana	
  i	
  Associacionisme,	
  	
  Carles	
  Agustí,	
  
inicia	
  la	
  sessió	
  amb	
  la	
  presentació	
  de	
  la	
  proposta	
  de	
  PLA	
  de	
  TREBALL	
  del	
  CMAB,	
  
debatuda	
  en	
  grup	
  de	
  treball	
  i	
  amb	
  l’acord	
  de	
  la	
  permenent.

1. Introducció
Els darrers anys han significat una pèrdua de rol polític del Consell Municipal d'Associacions de
Barcelona. D'una banda la dificultat d'aconseguir incidir de forma transversal en les polítiques
municipals que afecten a les associacions degut als diferents canvis, què han provocat cert
desinterès associatiu vers aquest espai, generant dubtes envers del CMAB.

D'altra banda, després de la feina realitzada al llarg del 2n Congrés de les Associacions de
Barcelona tenim una estratègia associativa compartida sobre les necessitats de les associacions
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de la ciutat. Proposem que aquesta estratègia esdevingui l'eix de treball del CMAB, ja que
recull el treball realitzat al llarg dels darrers anys. Aquesta estratègia passa per:

•
•
•

reconeixement
finançament
espais

Des del CMAB haurem de fer seguiment de com aconseguim dur a terme les conclusions i
propostes del 2n Congrés. D'aquesta manera impulsarem el CMAB donant-li un sentit polític.

Per això proposem tres objectius estratègics per els propers dos anys que resten de mandat a
l'actual permanent. Aquests són:

1. Impulsar des del CMAB un Pla Director de Suport a les Associacions.
2. Participar en el seguiment i avaluació continua del Pla Director de Participació
Ciutadana
3. Redefinir el CMAB per construir un nou model.

2. Objectius

1. Definir el Pla Director de Suport a les Associacions.
El mateix Pla Director de Participació Ciutadana recull en la seva proposta:

•

L5.9. Un cop celebrat el II Congrés d’Associacions de Barcelona, previst per al període
2010-2011, el Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB) ha d’estudiar les
seves conclusions per tal de valorar la possibilitat d’adaptar-les com un nou element
que serveixi per afavorir la participació ciutadana i la implicació associativa en la
governança de Barcelona.
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•

L5.21. L’Ajuntament de Barcelona, i especialment el Consell Municipal de les
Associacions de Barcelona, ha de promoure el desenvolupament d’un Pla director de
suport a les associacions que tingui en compte el procés participatiu i les conclusions
del II Congrés de les Associacions de Barcelona impulsat des de Torre Jussana.

Per això, proposem posar en marxa un procés que ens permeti dissenyar un pla específic de
suport a les associacions recollint les aportacions elaborades al llarg del 2n congrés
d'associacions de Barcelona.

Com ho farem:
Amb la creació d'un grup de treball específic que s'encarregui de consensuar la proposta de
pla director a partir del document de conclusions del 2n congrés que servirà com model.

Calendari de treball:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gener - febrer 2013: Acte de presentació de les conclusions del 2n Congrés i inici
del procés de definició del Pla de suport: Del 2n Congrés al Pla Director de Suport a
les Associacions. Aquest acte es realitzarà amb la presència de l'alcalde al Saló de Cent.
Febrer 2013: Reunió constitució del Grup
Febrer-març 2012: RECONEIXEMENT
Març 2013: FINANÇAMENT
Març-abril 2013: ESPAIS
Presentació a la Permanent per aprovació
Presentació al Plenari del CMAB per aprovació
Presentació al Consell de Ciutat per aprovació
Inici del procés d'aprovació al ple municipal

2. Seguiment del Pla Director de Participació i implicar a les entitats de la permanent en
aquest.
Proposem crear una comissió, o replantejar l'existent comissió del pla director de participació.
No pretén esdevenir un espai de fiscalització del Pla, sinó volem que complementi el procés i
permeti convertir el pla en una veritable eina que aproximi ciutadania i govern municipal.

Proposem que aquest espai s'ampliï al Consell de Ciutat, com una aportació del CMAB. Des
del CMAB cal definir qui assumeix el lideratge i qui composa la comissió, i des de la defensa
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dels interessos de l'associacionisme caldrà revisar el Pla Director i fer seguiments de les
propostes estratègiques per les associacions.
Proposem que aquesta comissió es comenci a partir del desembre 2012
3. Redefinir el CMAB
Els darrers anys han significat un descens en la participació i interés de les associacions
respecte el CMAB. Més enllà de definir aquesta situació creiem que seria interessant iniciar un
procés de reflexió del propi CMAB. Proposem seguir el model del Consell de Ciutat i elaborar
un DOCUMENT DE TRAÇABILITAT.

4. Altres temes relacionats amb la participació i les associacions
Més enllà dels objectius estratègics plantejats anteriorment des del CMAB caldrà fer seguiment
de diferents temes que ens afecten directament.

•
•
•
•

PAM: proposem incorporar-nos al procés de treball del Consell de Ciutat i així evitar
duplicitats.
Premi BCN Associacions. Definir conjuntament bases i convocatòria.
Mostra d'associacions de la Mercè. Repensar i definir conjuntament criteris i model de
mostra.
Fòrum Primavera de les Associacions. Ha de ser una eina que permeti desenvolupar
debats estratègics sobre temàtiques plantejades en el 2n congrés de les associacions i
que permetin resoldre i/o avançar sobre temàtiques del sector, sobretot aquelles que
estan relacionades amb l'administració.

S’anuncia la voluntat de reformar el procés de renovació del plenari amb la revisió del
Reglament Intern del consell. Igualment s’impulsarà el Pla de Suport a l’Associacionisme.
S’informa sobre diferents projectes	
  municipals	
  associatius
Pla	
   Buits,	
   Pla	
   Locals,	
   Gestió	
   Cívica,	
   Seguiment	
   de	
   l’execució	
   del	
   PAM,	
   Racionalització	
   òrgans,	
  
Observatori	
   de	
   la	
   Realitat	
   Social	
   de	
   Barcelona,	
   Procés	
   Participatiu	
   desnonaments,	
   Regulació	
   ús	
  
espai	
  públic,	
  Fitxer	
  d’entitats,	
  Voluntariat	
  escolar,	
  Twitter	
  ciutadà,	
  App’s	
  for	
  democracy,	
  Open	
  
Government,	
  Jornada	
  “Cap	
  a	
  la	
  societat	
  participativa	
  
D’altra banda, es demana el suport dels districtes municipals a la recollida de signatures de la 	
  
Iniciativa	
   Legislativa	
   Popular	
   sobre	
   la	
   dació	
   en	
   pagament,	
   que	
   compte	
   amb	
   l’acord	
   molt	
  
majoritari	
  del	
  món	
  associatiu.	
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El	
  plenari	
  va	
  prendre	
  els	
  acords	
  següents,	
  
	
  
ACORDS del PLENARI
27 de setembre de 2012
________________________________________________________________________
•
•
•
!
!
!
!
!

Aprovar el document PER UN NOU CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS, pla de treball del
CMAB.
Demanar el suport dels districtes municipals a la recollida de signatures en favor de la Iniciativa
Legislativa Popular sobre la dació en pagament
Convocar els grups de treball
grup de treball
associacions
grup de treball
grup de treball
grup de treball
grup de treball

de la regulació de l’ocupació temporal de l’espai públic per activitats d’entitats i
de la revisió del reglament del CMAB
del finançament associatiu
de la Mostra
del Pla de Suport a l’Associacionisme

____________________________________________________________________________________
Finalitza el Plenari a les 20,55 hores.
Certifica el Secretari Àngel Aragües
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