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1.

Associar-se és poder

El Pla Estratègic 2012 – 2016 “Associar-se és poder”1 ens defineix les prioritats
de futur que ens han ajudat a definir el present pla de treball. Fem una proposta que
intenta donar resposta als diferents eixos estratègics definits conjuntament.
Al llarg d’aquests darrers anys hem enfortit el nostre rol estratègic d’interl·locució,
tant amb el mateix sector com amb l’administració, malgrat tot, i per mantenir aquest
nivell cal fer un esforç per enfortir el mateix CAB, que seran:
1. Proximitat amb les associacions i sobretot amb el territori. Hem d'esdevenir la
federació sectorial de les coordinadores d'entitats de barris i
districtes. En concret aquest curs volem:
• Ser presents en tots els moments importants de les associacions
membres del CAB (Assemblees, actes,...)
• Mantenir la roda de reunions amb les juntes de les entitats membres
2. Esdevenir un referent en la defensa de l'associacionisme i dels seus valors
amb l'impuls de les propostes del 2n Congrés i la seva concreció en el
Pla de Suport a les Associacions.
• Per això esdevé estratègic la segona edició del Panoràmic de les
Associacions de Barcelona
• Defensar les propostes en el Pla de Suport a les Associacions de
Barcelona.
• Per això impulsem el projecte de seguiment de les propostes del 2n
Congrés
de
les
Associacions
de
Barcelona
amb
el
#congrespermanent.
• Ser presents en el Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat i fer
seguiment del Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat.
• Aprofitar la Capitalitat Europea del Voluntariat 2014 des de la
perspectiva associativa.
3. Continuar sent l'actor estratègic en el futur de Torre Jussana. Les
entitats federades al CAB i la resta d’associacions i altres organitzacions no
lucratives participaran molt més d’aquests serveis. Torre Jussana serà percebut
com a projecte necessari per al sector associatiu de la ciutat, l'àrea
metropolitana i del país.
o Trobada d’associacions específica per revisar e projecte de Torre
Jussana
o Reunions amb les federacions del CAB per oferir els serveis de Torre
Jussana i donar resposta a les necessitats de les associacions
4. Potenciarem els valors de la proximitat, la confiança i la transparència. Per això
volem prioritzar la qualitat democràtica tot avançant en l’impuls del Codi Ètic
de les Associacions de Barcelona incidint en els òrgans de govern.
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Podeu consultar el Pla Estratègic 2012 – 2016 “Associar-se és poder” en aquest enllaç:
http://www.cab.cat/download/docs_noticies/PlaEstrategic_CAB_121210.pdf

2.

Promovem i defensem l’associacionisme

Des del CAB seguim treballant per l’enfortiment de l’Associacionisme sent fidels a les
propostes del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Aquest serà el primer any del
Pla de Suport a les Associacions i ens permetrà veure com es racionalitzen i impulsen
les polítiques de suport a l’associacionisme.
Per la nostra banda, hem redefinit els eixos del 2n Congrés a partir de la feina feta al
llarg dels darrers anys, i hem concretat més el que per nosaltres vol dir
reconeixement, ja que fins ara en alguns moments podia crear certs dubtes. La
redefinició és la següent:

Fruit d’aquest nou model entenem que la promoció i enfortiment de l’Associacionisme
des del CAB passa per:





La nostra incidència política
El finançament de les associacions
L’espai i locals per les associacions
La qualitat associativa

Finalment, al llarg d’aquest any caldrà començar a definir el futur 3er Congrés de les
Associacions de Barcelona.

a. La nostra incidència política
Impulsem la incidència política en representació de les entitats membres i de
l’associacionisme de la ciutat. La prioritat és en l’àmbit municipal, fent accions en
l’àmbit de país quan sigui necessari.
A escala de ciutat, continuarem liderant la secretaria associativa del Consell de Ciutat i
del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona. Des d'aquests espais també farem
seguiment del model de participació de la ciutat vetllant per la millora de la qualitat
democràtica. Tot i que els nostres esforços se centraran en el seguiment del Pla de

Suport a les Associacions. Finalment, continuarem amb la nostra participació en
l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Més enllà d’aquesta participació, al llarg d’aquest any ens proposem:
1. Incidència en les eleccions municipals.
Proposem ser actius en les propostes de suport a l’associacionisme durant les
pròximes eleccions municipals introduint les principals reivindicacions del
sector en l’agenda política. Per aquest elaborarem les següents accions:
a. Elaboració un decàleg de les principals necessitats de les associacions.
b. Elaboració una entrevista amb candidats per publicar al web preguntant
a tots aquests candidats per aquest decàleg i anotant els compromisos.
2. Informe del Congrés Permanent 2015
Aquesta és l’eina que ens permet valorar la situació actual de l’associacionisme
en relació als objectius definits al 2n Congrés de les Associacions de Barcelona.
Al llarg de l’any prioritzarem les mesures del 2n Congrés a impulsar des del
mateix sector i des de les administracions i al final de l’any publicarem l’Informe
anual. Per dur-lo a terme dedicarem una trobada d’associacions específica.
3. Seguiment del pla de suport a les associacions
El Pla de Suport que s’aprovarà al llarg de l’any com a Mesura de Govern inclou
la creació d’una comissió de seguiment de la que participarem per fer el
seguiment anual del pla i vetllar per la definició dels indicadors i l’acompliment
dels acords.
4. Xarxa d’Associacionisme de Catalunya
Aquest any s’ha consolidat aquest espai de coordinació informal amb la nostra
participació amb els següents objectius Les principals línies de treball que estem
duent a terme actualment són:
 Defensar i promoure polítiques de foment i suport a l’associacionisme.
 Redactar un codi ètic de les associacions de Catalunya que eviti males
pràctiques dins el món associatiu, a partir de l’experiència del Codi ètic de
les associacions de Barcelona.
 Crear i consolidar formacions propostes formatives de referència pels
nostres associats per a les persones associades. En aquesta línia aquest any
impulsem l’Estàrter Associatiu conjuntament amb l’IGOP.

b. El finançament de les associacions
Seguirem vetllant per l’impuls de les mesures del 2n Congrés de les Associacions per
millorar el finançament de les associacions. Aquesta feina la farem des del Grup de
Treball de Finançament associatiu.

1. Informe Anual de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2015.
Reprenem l’elaboració d’una diagnosi sobre les subvencions municipals que ens
permeti definir propostes de millora. Aquest informe el fem conjuntament amb la
Fundació Francesc ferrer i Guàrdia i aquest any ens proposem ampliar l’anàlisi als
convenis establerts fora de la convocatòria de subvencions.
2. Definició de les bases Agència de Mecenatge associatiu local
Donant resposta a la mesura 117 del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona
elaborarem una proposta per valorar la viabilitat d’una d’Agència de Mecenatge
Associatiu local per impulsar a partir del 2016.
3. Seminari “La fiscalitat Associativa”
Amb la reforma de la llei de l’impost de societats esdevé estratègic impulsar un
Seminari sobre Fiscalitat que realitzarem conjuntament amb altres associacions de país
en el marc de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya.
4. Alternatives al finançament
Seguirem participant de les xarxes que promouen alternatives econòmiques com la
XES, amb la que participem en la Fira d’Economia Solidària, i a COOP 57 i FIARE on
participem també com a socis

c. L’espai i locals per les associacions
1. Seguiment de l’ús de l’espai públic i incidència en canvi normatives
Després d’un any de funcionament de la nova fitxa per la sol·licitud d’espais per la
realització d’activitats en l’espai públic iniciarem un procés de valoració associativa per
impulsar millores de futur. Per fer-ho aprofitarem el mateix Panoràmic.
2. Taula del Pla locals
Seguirem participant en la Taula Pla de Locals de l’Ajuntament de Barcelona i
promourem un acord de millora de les condicions dels locals cedits pel Patronat
Municipal de l’Habitatge.
3. Gestió Ciutadana
Seguirem participant en la Plataforma de Gestió Ciutadana amb la voluntat de donar
suport a les reivindicacions de les entitats gestores i assegurar que el model s’implanta
amb èxit.

d. Qualitat associativa
L’enfortiment de l’associacionisme pel CAB ve definit pel que durant el 2n Congrés de
les Associacions vam definir com a reconeixement.
Des d’aquesta perspectiva prioritzem tres projectes estratègics que permeten donar
eines útils i de qualitat a les associacions per enfortir-se. Aquests són: el Codi Ètic de
les Associacions de Barcelona, la cogestió de Torre Jussana – Centre de Serveis a les
Associacions i el Panoràmic de les Associacions de Barcelona.

i. El Codi Ètic de les Associacions
Des del CAB treballarem per seguir impulsant l’Oficina Tècnica del Codi Ètic. En
aquest sentit, les prioritats d’aquest 2014 seran:
•
•

Recerca de vies de finançament per consolidar l’Oficina Tècnica
Que totes les entitats del CAB iniciïn els tràmits per adherir-se. Actualment
són 18 les entitats adherides.

Entitats CAB adherides al Codi Ètic a març 2015

Codi Ètic

Associació d'entitats pel Pla Integral del Casc Antic - PICA

1

Consell de Joventut de Barcelona - CJB

1

Coordinadora d'Associacions per la Llengua - CAL

0

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec

1

Coordinadora d'Entitats d'Horta

0

ECAS- Associació d'Entitats Catalana d'Acció Social

0

Fedelatina

0

Federació Catalana de Donants de Sang

0

Federació Catalana de Drogodependències - FCD

1

Federació Catalana de la Unió de Jubilats i Pensionistes

1

Federació Catalana de Voluntariat Social - FCVS

1

Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya

0

Federació d'Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes - FACEPA

1

Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya - FATEC

1

Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya - FaPaC

0

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya - FAGIC

1

Federació d'Ateneus de Catalunya

0

Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran - FOCAGG

0

Federació ECOM

1

Federació Francesc Layret Cocemfe Barcelona - COCEMFE

0

Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales en Catalunya

1

Martikoor

0

Moviment Laic i Progressista - MLP

1

Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta

1

SOS Racisme

1

Taula de Comunicació

0

Taula d'Entitats de Sarrià

0

Unió d'Entitats de La Marina

1

Vern - Coordinadora d'Entitats de La Verneda

1

Voluntaris 2000

1

Xarx@ntoni

0
Total Adherides

17

La Comissió té establertes un mínim de 4 vegades aquest curs (març, juny, setembre i
novembre). Les accions previstes aquest curs:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Presentació informe anual 2014 del Codi ètic. 10 febrer 2014
Validació, seguiment i aplicació de l’eina d’auto diagnosi del govern de les
associacions.
Renovació membre de la Comissió
Assegurar el funcionament de l’Oficina tècnica del Codi ètic
Elaborar model d’informe anual per les entitats adherides.
Establir diferents trobades amb les administracions (Noves lleis, Pla de suport, :
Participació i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona i diferents
departaments de la Generalitat (Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària,
Departament de Justícia, Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica,
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Accions Cultural, ...
Millorar la pàgina web, sobretot pel que fa a l’imatge, accessibilitat i opció
llengua castellana, per potenciar l’eina i les entitats adherides al Codi ètic.
Fer difusió a través de les xarxes socials de les d’activitats d’interès general de
les entitats adherides.
Fomentar el coneixement del Codi ètic entre les entitats adherides i les
diverses plataformes i espais de difusió de l’activitat associativa.
Organització i classificació arxiu físic de l’Oficina del Codi ètic.

ii. La cogestió de Torre Jussana – Centre
de Serveis a les Associacions
Els darrers anys l’equipament ha fet un creixement tant quantitativament com
qualitatiu. Aquest creixement s’ha mantingut tot i les retallades en la seva partida
pressupostària adreçada a personal tècnic i la baixa no coberta en l’equip municipal fet
que ha significat un reajustament de l’organització.

Malgrat aquestes limitacions, que no ens permeten donar respostes a les necessitats
que planteja el creixement estratègic que estem fent, plantegem un escenari de
creixement que ens permeti donar resposta als nous reptes que sorgiran del Pla de
suport a les associacions i de la implementació i millora dels diferents serveis que
ofereix Torre Jussana.
D’altra banda, com una de les conclusions derivades de la darrera Trobada
d’Associacions del CAB monogràfica sobre Torre Jussana es va acordar que anualment
farem arribar un informe de l’ús de les entitats membres del CAB dels serveis de
Torre Jussana. Paer poder fer aquest compromís, necessitarem una llista actualitzada
de les entitats membres de cada federació.
A continuació presentem un repàs dels principals reptes de cada servei de Torre
Jussana.

1. Servei Informació i Acollida
Es considera un servei central de l’equipament perquè és la porta d’entrada per a les
persones i entitats i, per tant la primera imatge que donem. A partir d’aquí poden
derivar-se altres accions.
Una altra funció important és el suport que ha de donar a la resta de serveis.
Objectius
 Ser punt d’atenció i informació als usuaris i proveïdors
 Gestionar els préstecs del fons documental i l’arxiu intern
 Actualitzar dades públiques de les associacions
 Gestionar la cessió d'espais
 Portar la gestió administrativa i el suport intern
 Logística i intendència
Accions i tasques
 Atenció general (telèfon, usuaris, proveïdors, associacions allotjades, ...)
 Bústia de suggeriments, queixes i propostes
 Gestió espais (calendari, preparació sales, ...)
 Fons documental i arxiu
 Suport projectes i serveis (introducció dades, fotocòpies, enquadernacions, ...)
 Gestionar les dades públiques del CRM, FGEC i GAM
 Logística i intendència
 Manteniment imatge del centre, senyalització
 Elaboració i manteniment dels protocols d’actuació
 Obertura i tancament del Centre

2. Servei de Formació
És un dels serveis més reconeguts de Torre Jussana. Amb l’aposta actual reforcem
aquest servei i fem l’aposta per ampliar el radi d’acció, tot ampliant l’oferta formativa.

Objectius
 Realitzar una oferta formativa de qualitat, reconeguda i adaptada a les
necessitats de les associacions
 Oferir formacions en els barris i districtes
 Vetllar per la formació de l’equip tècnic
 Captar i difondre coneixement a través de nous formats
Accions i tasques
 Planificació anual / trimestral (cursos periòdics, fixes, ...)
 Realització i gestió de cursos, tallers i xerrades en format presencial i
semipresencial (Aula virtual).
 Formació presencial a barris i districtes
 Planificació de visites associatives en els districtes i barris
 Coordinació amb el professorat (inici curs, valoracions, ...)
 Reconeixement, aliances i col·laboracions amb altres agents educatius:
Universitats, Departament d’Ensenyament, IMEB, SOC, Escoles de formació, Pla
Nacional del Voluntariat, ...
 Coordinació bones pràctiques i experiències
 Tasques administratives i tècniques (cursos, logística, ...)
 Elaboració continguts (infografia, dossiers, ...)
 Dinamització fons documental en l’entorn dels participants i docents

3. Servei de Comunicació i publicacions
El manual de comunicació que hem desenvolupant ens ha de permetre posicionar-nos
millor com a equipament, donar-nos a conèixer molt més com servei especialitzat i
sobretot posar en valor la feina que s’està fent.
A nivell de publicacions cal veure quines són les formes més adequades i sostenibles
per continuar comunicant la nostra tasca, internament i externa, ja sigui pels canals
habituals o bé amb nous formats i línies comunicatives.
Objectius
 Aplicar el Manual de comunicació (web, butlletí
assessorament).
 Editar i redactar de publicacions en diferents formats.
 Assessorar en comunicació a les associacions.
 Promoure els serveis Torre Jussana.

electrònic,

guies

Accions i tasques
 Implementar el Pla de comunicació, pla de xarxes i llibre d’estil.
 Creació notícies, entrevistes i promoció del servei i recursos (Web, TJExpres,
xarxes socials, ...)
 Difusió dels serveis i activitats del Centre.
 Suport externs de promoció (Fòrum, Mercè, Congressos, ...).
 Edició de les publicacions en diferents formats (Útil pràctic, Dossiers
associacions, guies d’assessoraments, infografies, ...)

4. Servei d’Acompanyament i Assessoraments
Aquest servei ens permet treballar la proximitat i singularitat de les associacions. És la
porta d’entrada de coneixement pràctic de les diferents realitats existents i el
termòmetre constant del teixit associatiu.
Objectius
 Generar processos d’enfortiment associatiu a partir de l’acompanyament i
l’oferta de serveis a les entitats
 Elaborar diagnosis i processos d’intervenció i millora
 Realitzar assessoraments especialitzats i acompanyaments.
 Donar suport en les convocatòries de subvencions i justificacions
Accions i tasques
 Xerrada sobre “Nova constitució d’associacions”
 Taller “Les claus de bon funcionament”
 Entrevistes diagnòstiques
 Assessorament en Plans d’entitat, estratègics, projectes, ...
 Assessoraments especialitzats (jurídics, fiscals, laborals)
 Suport informatiu en els períodes de presentació i justificació de subvencions
(convocatòria i projectes)
 Manteniment calendari d’informació anual (subvencions, fiscal, activitats
associatives d’interès, ...)
 Processos de mediació, dissolució, fusió i transformació
 Acompanyaments
 Aplicació Claus de bon funcionament
 Resolució de dubtes en els períodes de presentació i justificació de subvencions

5. Servei d’Estudis i Projectes
Per ser referents com servei hem d’aportar valor al sector i al conjunt de la ciutadania,
en aquest sentit cal dedicar temps i esforços de tot tipus per millorar la producció de
béns, generació de discurs, incidència i avaluació.
Objectius
 Organitzar Fòrum Primavera de les Associacions, jornades mensuals i Seminari
 Realitzar i/o col·laborar en estudis i recerques sobre associacionisme
 Explotar de dades del CRM i del Panoràmic de les associacions
 Dinamitzar general del Fons Documental.
Accions i tasques
 Desenvolupament del marc teòric (document base sobre el qual s’inspira
l’actuació de Torre Jussana)








Implementació i seguiment del CRM i del Panoràmic de les associacions
Realització i elaboració d’estudis i projectes associatius
Organització i execució del Fòrum primavera
Organització i execució de les jornades mensuals de Torre Jussana
Dinamització del fons documental
Seminari (coorganitzat amb el servei de formació)

e. El Panoràmic d’Associacions de Barcelona
L’edició 2015 del Panoràmic vol donar continuïtat. El Panoràmic és una eina
col·laborativa creada des del propi món associatiu per a generar coneixement útil que
enforteixi les associacions de Barcelona. Per aconseguir-ho, realitza una recollida
sistemàtica d’informació sobre la qual hi treballa per aconseguir visibilitat sectorial i
eines de millora associativa.
Està liderat pel Consell d’Associacions de Barcelona -CAB- i compta amb la implicació
tècnica
d’entitats especialitzades
en
la
recerca
social
del
món
associatiu, l’Observatori del Tercer Sector -OTS-, la Fundació Pere Tarrés i
la Fundació Ferrer i Guàrdia. A més, té suport públic i privat per aconseguir els
recursos econòmics per fer-ho realitat.
Té un plantejament de continuïtat a llarg termini aconseguint sèries de dades i
transmetent una visió dinàmica del sector. A més, gràcies a la seva aplicació al núvol,
que s’està desenvolupant, s’aconseguirà una actualització continuada de les dades en
una relació bidireccional, oferint una eina d’utilitat a les associacions per a la seva
millora i transparència.
Els objectius són:





Fomentar la participació del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona en la
recerca, corresponsabilitzant-la de la qualitat de la informació recollida, axí
com de les anàlisis corresponents.
Recollir dades sistemàticament sobre la situació actual i evolució de les
associacions: identificar i quantificar l’estructura organitzativa, sèries de dades
històriques, mostrar tendències i determinar elements rellevants pel futur.
Oferir una eina d’utilitat a les associacions de la ciutat per millorar el seu
coneixement i transparència.
Proporcionar dades fiables sobre l’associacionisme a tots els agents socials: a
les pròpies associacions, al sector públic, al món acadèmic, als mitjans de
comunicació i a la societat en general.

Panoràmic té dues línies de treball principals, que s’estructuren en quatre fases: el
procés participatiu amb les associacions i la creació d’un aplicatiu al núvol per gestionar
la informació. Amb la implicació de les associacions de Barcelona es poden recollir
dades sobre la seva dimensió i activitat, que aporten una visió pionera sobre el conjunt
del teixit associatiu de Barcelona. Per fer-ho possible, s’ha elaborat un qüestionari en

línia que faciliti la feina. L’objectiu d’aquesta segona edició es superar les 800
respostes, ja que l’edició 2014 va superar les 700 respostes totals.
En paral·lel, s’ha desenvolupat un aplicatiu a disposició de les associacions, on poden
accedir a les seves pròpies dades, les de les seves federacions de referència, estudis
comparatius, pre-memòries, etc. Les federacions i confederacions, a més, podran
generar informes sobre les seves entitats membres i el seu àmbit d’activitat.

El Panoràmic d’associacions de Barcelona es desenvolupa des del treball compartit
entre diferents associacions i institucions, coordinat per un Equip Tècnic, format per
persones del territori que s’encarreguen de fer possible el procés participatiu des de la
proximitat.
A més, compta amb dos òrgans, el Comitè Executiu, encarregat de la supervisió del
projecte i de la seva visió estratègica, i la Comissió Tècnica, encarregada de dur a
terme el projecte i prendre les decisions operatives.
La comissió executiva està formada per: Alfons Tiñena i Miquel Aragón – Consell
d’Associacions de Barcelona (CAB); Joaquim Sabater i Pau Vidal– Observatori del
Tercer Sector (OTS); Joan-Francesc Pont i Oriol Illa – Fundació Ferrer i
Guàrdia (FFG); Rafa Ruíz de Gaunas – Fundació Pere Tarrés.
La comissió tècnica està formada per: Miquel Aragón, Ramon Torra – CAB; Pau Vidal i
Montse Fernández – OTS; Sílvia Luque – FFG; Ramon Torra – Torre Jussana

3.

Generem valor per les associacions membres
(Catàleg de serveis)

El catàleg de serveis per les entitats membres ha estat configurat per


Servei d’assegurances. Tenim un acord amb Arç Serveis Integrals d’Assegurances.
Aquest acord és una manera de treballar en xarxa entre dos col·lectius que compartim els
principis de l’Economia Social i Solidària. L’aliança ens permet gestionar les pòlisses
contractades amb criteris col·lectius, per la qual cosa podem oferir preus cooperatius i una
gestió d’acord amb els nostres valors. Oferim un servei de diagnosi i optimització per a
renovacions i noves contractacions d'Assegurances per a associacions membres del CAB i
també per als membres de les juntes d'aquestes.



Servei de prevenció de riscos laborals. Mantenim un acord amb SEPRA,
Servei de Prevenció integral SCCL, que ens permet la implantació i/o assessorament
en matèria de Prevenció per a les entitats associades a CAB i l'enfortiment de la
xarxa de relacions dins l'economia social i solidària. Així podem oferir una primera
auditoria a les nostres entitats, així com un preu molt ajustat.



Servei suport en ús d’eines 2.0. Mantenim un acord amb la Fundació iWith.org
que ens permet oferir beques d’assessorament sobre les oportunitats que ofereix
Internet per a projectes no lucratius a les entitats de CAB. Les beques es demanaran
mitjançant formulari Web i seran aprovades pel comitè de beques d’iWith.org.



Col·laboració amb l’Escola il·lustració de la Llotja. Per facilitar la possibilitat
que els seus alumnes facin les pràctiques en associacions de la ciutat. Aquests poden
fer diversos projectes relacionats amb el món de la il·lustració: imatges per cartells,
campanyes, samarretes, díptics, llibres.



Servei d’assessoria jurídica. Mantenim un acord de col·laboració amb la
Thomson Reuters Foundation que ens permet facilitar el servei Trustlaw
Connect a les entitats membres del CAB. Aquest consisteix en facilitar la
connexió amb els millors estudis jurídics.

Al llarg de l’any seguirem treballant per ampliar la possibilitat d’ampliar l’actual catàleg
de serveis per les entitats membres.

4.

La nostra gestió

a. Les entitats membres i els espais de
participació
Amb la voluntat de ser el veritable espai de referència de les associacions de la ciutat
seguirem treballant per incorporar noves entitats membres al nostre projecte per
facilitar la coordinació associativa en la nostra ciutat.
D’altra banda, des de la junta es vetllarà per donar recolzament a les plataformes
territorials i incorporar-ne de noves al projecte.
Les principals dates dels espais de participació del CAB seran:


Dijous 9 d’abril a les 18.30h Presentació Panoràmic 2014 al Palau
“Macaya”



Dijous 18 juny 2015 a les 18.30h Trobada d’Associacions: Seguiment
de Torre Jussana



Dijous 8 octubre 2015 a les 18.30h Trobada d’Associacions: El pla de
comunicació del CAB



Dijous 10 desembre 2015 a les 18.30h Trobada d’Associacions:
Informe del Congrés Permanent 2015

 Dijous 10 de març 2016 AGO CAB a les 18.30h
Més enllà d’aquest espais al llarg d’aquest curs des del CAB disposarem dels següents
grups de treball:


GT Finançament

b. La junta del CAB
La junta es reunirà mensualment amb l’objectiu de fer seguiment i vetllar per dur a
terme el pla de treball d’aquest any i per desenvolupar les accions i prioritats definides
al Pla Estratègic del CAB. Les prioritats seran:


Seguiment a les entitats membres, fent visites institucionals, participant a les
Assemblees o activitats significatives i establint nous mecanismes de relació.



Seguir treballar per l’extensió, la creació de noves coordinadores i la
incorporació de noves entitats.

c. Com ens comuniquem
Per millorar el treball en xarxa aquest any definirem, definitivament el Pla de
Comunicació del CAB amb l’objectiu de definir els mecanismes de comunicació
interna i externa.
Més enllà del pla seguirem en gestionant les eines actuals de comunicació: web, butlletí,
xarxes socials (facebook, twitter, linkedin) i la consolidadció del CRM com a eina de
gestió interna de la relació amb les entitats membres.

d. Els nostres números
i. Pressupost 2015
El pressupost per l’exercici 2015 és el següent
Pressupost CAB 2015
Despeses

2015

2015 TJ

2015 CAB

Personal

260.465,00 €

226.193,43 €

34.271,57 €

Gestió i Infraestructura

11.384,43 €

1.100,00 €

10.284,43 €

Subministraments

720,00 €

720,00 €

- €

Assegurances

715,71 €

380,00 €

335,71 €

Lloguer local

600,00 €

600,00 €

Material Oficina

720,00 €

720,00 €

Correus

600,00 €

600,00 €

Contractació de serveis estructura

8.028,72 €

8.028,72 €

Manteniment Informàtic

1.576,72 €

1.576,72 €

CRM

1.452,00 €

1.452,00 €

Comunicació

5.000,00 €

5.000,00 €

Contractació de serveis projectes

44.156,58 €

9.706,58 €

15.000,00 €

Gestoria

5.706,58 €

5.706,58 €

- €

Auditoria

2.800,00 €

2.800,00 €

- €

Gestió prevenció riscos laborals

1.200,00 €

1.200,00 €

- €

Treball camp participatiu Panoràmic

15.000,00 €

15.000,00 €

Anàlisis i recollida dades Panoràmic

12.000,00 €

12.000,00 €

Codi Ètic

6.400,00 €

6.400,00 €

Informe anàlisis subvencions 2015

1.050,00 €

1.050,00 €

Altres (formació, representacions,...)

2.200,00 €

Despeses Bancàries

1.950,00 €

Amortització Equips Informàtics

Total

Ingressos

320.810,0 €

Convenis
Conveni Ajuntament CAB

40.110,00 €

Conveni Ajuntament Cogestió TJ

238.000,00 €

Subvencions públiques
Acció Cívica i Ciutadana - Generalitat
Subvencions privades
Prestació Serveis
Total

654,00 €

238.000,0 €

2015 TJ

7.600,00 €
278.110,00 €

1.200,00 €
1.950,00 €

654,00 €

2015
Quotes entitats

1.000,00 €

63.360,0 €

2015 CAB
7.600,00 €

238.000,00 €

40.110,00 €
40.110,00 €

238.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

1.100,00 €
320.810,0 €

1.100,00 €
238.000,00 €

82.810,00 €

El resum de les despeses són:

El resum dels ingressos són:

ii. Auditoria i Balanç social del 2014
Com en els darrers anys al llarg d’aquest curs auditarem els comptes i ens adherirem al
Balanç Social 2014 de la XES2 revisant els objectius fruit de la valoració de l’edició
2013:




Objectiu 1: Vetllar per l’enfortiment de la base social i aconseguir incorporar
un mínim de 3 entitats al CAB.
Objectiu 2: Vetllar per les millores de les condicions de l’equip tècnic i treballar
per el increment retribució laboral més baixa (entre un 5 i un 6% més).
Objectiu 3: Vetllar pel el nostre impacte ambiental. Utilitzar paper amb
certificació forestal sostenible (FSC).

5.

2

www.bsxes.org

Cronograma

Elaboració un decàleg de les principals necessitats de les associacions
Elaboració una entrevista amb candidats
Definir el 3er Congrés de les Associacions de Barcelona
Informe del Congrés Permanent 2015
Seguiment del pla de suport a les associacions
Participació Xarxa d’Associacionisme de Catalunya
Informe Anual de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2015
Definició de les bases Agència de Mecenatge associatiu local
Seminari “La fiscalitat Associativa”
Participació Fira Econòmia Solidària
Participació a FIARE/ COOP 57
Seguiment de l’ús de l’espai públic i incidència en canvi normatives
Participació Taula del Pla locals
Participació Gestió Ciutadana
Recerca de vies de finançament per consolidar l’Oficina Tècnica

3

Eix A. Millorar les capacitats del CAB
Eix B. Creixement sostenible de l'organització
5
Eix C. Defensa i enfortiment de l'associacionisme
4

EIX C5

EIX B4

EIX A3

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBER

GENER

ACCIONS

Visites entitats CAB per adherir-se Codi Ètic
Presentació informe anual 2014 del Codi ètic
Validació, seguiment i aplicació de l’eina d’autodiagnosi del govern de les associacions.
Renovació membre de la Comissió
Elaborar model d’informe anual per les entitats adherides.
Gestió web( millora imatge/llengua castellana)
Organització i classificació arxiu físic de l’Oficina del Codi ètic.

Trobada d’Associacions del CAB monogràfica sobre Torre Jussana

Informe de l’ús de TJ per les entitats membres

Coordinació del projecte Panoràmic

Treball de Camp Col·laboratiu del Panoràmic

Elaboració Catàleg de Serveis

Pla de comunicació del CAB

12 butlletins (Informacions Associatives)

Balanç Social 2014

