Pla de treball

2010

1 Presentació
El Pla de Treball 2010 representa la consolidació del projecte del Consell
d’Associacions de Barcelona (CAB), tant per l'organització interna com per la posada
en marxa del 2on. Congrés d'Associacions que ens permetrà definir els objectius del
sector associatiu a la nostra ciutat.
Per assolir un dels objectius principals, el de “fomentar l'associacionisme”, proposem
treballar des de la coordinació associativa, i el treball en xarxa, garantint la
participació de les entitats adherides al CAB en les diferents accions que es
desenvolupin.

1.1

Espais de participació

Els temes que tractarem afectaran de formes molt diferents a les entitats de la ciutat,
de forma que caldrà espais de contacte i reflexió permanents per garantir el
coneixement i adequació de la realitat a l’hora que des de la Junta prengui posicions. És
per això que amb la voluntat de millorar els mecanismes de coordinació ens proposem
assignar un espai de coordinació associativa responsable de fer el seguiment dels
diferents projectes i/o accions de CAB. Els espais de participació institucionals són:
•

Àmbit Institucional: reunió de totes les Associacions del CAB convocada
per la Junta Directiva amb l’objectiu de fer seguiment dels diferents projectes i
accions del Pla de Treball.

•

Juntes Directives ampliades: plantegem, com a dinàmica quotidiana,
convidar a la Junta Directiva aquelles entitats que en moments determinats
puguin aportar la seva experiència. També proposem que Juntes Directives
ordinàries del CAB acabin sempre amb un seguiment de coordinació
associativa. Per tant convidarem les entitats interessades a participar d’aquest
espai.

•

Grups de treball: espais de treball oberts a les entitats membres del CAB, i
d’altres entitats en la mesura que els integrants del grup ho valorin oportú.
Cada grup de treball restarà sota la responsabilitat d’un membre de la junta
directiva que actuarà com a vocal del grup en la pròpia junta. Des d’aquests
espais es farà seguiment dels diferents projectes que se’n derivin per assolir els
objectius plantejats. Per aquest any està previst el següents Grups de treball:




Grup de Treball sobre la Mesura dels Barris.
Grup de Treball del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana.
Grup de Treball Gestió associativa d'equipaments i serveis

Més enllà dels espais institucionals del CAB, la proposta de treball parteix de generar
propostes i gestionar-les des del propi sector associatiu. Caldrà potenciar la
participació de les entitats en la gestió de Torre Jussana, així com a partir de les
conclusions i del treball que realitzarem al llarg de l’any per definir i posar en marxa el
2on. Congrés de les Associacions organitzat des de i per les associacions. Per
assegurar aquest impuls es crea la Comissió delegada del Congrés.

3. Àrees de treball
Les diferents àrees de treball ens han de permetre organitzar els diferents projectes i
accions del CAB assegurant que responent a l'objectiu de “fomentar l'associacionisme”
des de la coordinació associativa i el treball en xarxa:
•

Àrea de polítiques de participació i foment de l’associacionisme

•

Àrea de coneixement associatiu

•

Àrea serveis associatius

•

Àrea de Comunicació

•

Àrea d'Administració

CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA
Àrea de Polítiques

Àrea de Coneixement

Àrea de Serveis

Àrea d'Administració
Àrea de Comunicació

FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME

3.1 Àrea de polítiques de participació i foment de
l’associacionisme
Aquest any s’aprovarà i s’iniciarà l'aplicació del Pla Director Municipal de
Participació Ciutadana. Per això aprofundirem en el treball de seguiment i avaluació
dels resultats en la millora de la participació associativa en el projecte Congrés
Permanent (a partir del antic Observatori Barcelona Associacions,) que serà l'eina de
seguiment de les propostes del sector associatiu sobre el foment de l'associacionisme i
la participació.
També farem seguiment dels processos participatius que impulsa el CAB, o alguna de
les seves entitats membres amb la voluntat de millorar la qualitat democràtica a la
nostra ciutat. En aquest moments hi ha la campanya per fomentar la participació a la
consulta ciutadana de la diagonal amb el lema “Amb la diagonal no surtis per la
tangent”.
D’altra banda, continuarem vetllant per la coordinació associativa de les entitats que
participen en els espais municipals. En aquest sentit serà prioritària la tasca de
coordinació associativa del Consell Municipal d'Associacions i del Consell
de Ciutat (CMAB).
Els eixos de treball d'aquesta àrea de treball són:
•

Definir les propostes i fer seguiment per el foment de l'associacionisme

•

Definir les propostes i fer seguiment per la millora de la participació ciutadana

•

Coordinar i incidir en les polítiques públiques de participació i foment de
l'associacionisme
Eixos
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Espais de participació

2n Congrés de les
Associacions

Comissió delegada

Congrés Permanent

Junta
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Coordinar i incidir en
les polítiques públiques
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Coordinació associativa
CMAB
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Coordinació associativa
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Junta ampliada

Pla
Nacional
de Junta
l’Associacionisme i el
Voluntariat (PNAV)

Eix 1: Definir les propostes i fer seguiment per el foment de
l'associacionisme
Des del CAB volem impulsar i definir les necessitats del propi sector associatiu, per
així com el seu seguiment del grau d'assoliment. Així com el 1er. Congrés de les
Associacions ens va permetre definir l'agenda política del sector associatiu de la ciutat,
volem que el 2on. Congrés de les Associacions permeti elaborar una nova agenda.
D'altra banda la necessitat de fer seguiment d'aquestes propostes ens planteja redefinir
l'Observatori de l'Associacionisme que havíem impulsat en el Congrés Permanent.
Acció 1. Definició i posada en marxa del 2on. Congrés de les
Associacions1.
Espai de participació: Comissió delegada del 2on. Congrés de les
Associacions.
Acció 2. El Congrés Permanent.
A partir de l’Observatori Barcelona Associacions que havíem posat en marxa
hem creat el “Congrés Permanent” convertint aquest espai en el punt de referència
per al seguiment de les polítiques que fomentin l’associacionisme, actualitzant de forma
permanent l’agenda política del CAB, així com la visualització i avaluació de les
polítiques públiques de participació i foment de l'associacionisme. Iniciarem aquest
espai de seguiment a partir de l'avaluació del 1er Congrés de les Associacions.
Espai de participació: Junta directiva del CAB.
Acció 3. Plataforma d'Entitats per la Gestió Cívica
Continuem participant en aquesta plataforma amb la voluntat de compartir les
necessitats d'entitats que gestionen equipaments públics, però també volem enriquir el
debat ampliant aquesta plataforma a altres realitats i visions com són els equipaments
de gestió cívica privada (ateneus, casals, centres ...).
Espai de coordinació: Junta,
d'equipaments i serveis.

Grup

de

Treball

Gestió associativa

Eix 2: Definir les propostes i fer seguiment per la millora de la participació
ciutadana.
Volem millorar les polítiques públiques de participació ciutadana de forma que es faci
present el nostre model de participació, el model associatiu, on la ciutadania
organitzada engega processos collectius per la presa de decisions i els executa. Per
això entenem la participació és l’eina que ens ha d’ajudar a assumir la pròpia
responsabilitat i el compromís personal en els afers collectius, tot educant en
ciutadania per tal d’esdevenir ciutadans de ple dret. Cal, doncs, potenciar la
participació, la cultura participativa i garantir els drets de ciutadania per reforçar el
component democràtic de la societat. Aquesta feina d'incidència en les polítiques
públiques la volem fer més enllà de l'Ajuntament de Barcelona, fent-la extensiva a la
Diputació de Barcelona i la Generalitat.
1

del curs

Adjuntem el projecte que està pendent de finançament, per això no s'inclou en el pressupost

Acció 4. Coordinació aportacions al Pla director participació.
Al llarg del 2010 l’Ajuntament de Barcelona realitza el procés participatiu del
Pla Director Municipal de Participació Ciutadana. El CAB participa en els òrgans de
seguiment que ha definit el propi Ajuntament i coordinarà les aportacions del sector
associatiu.
Espai de participació: Junta, Grup de treball del Pla Director Municipal de
Participació.
Acció 5. Suport a processos participatius.
En aquests moments en l’agenda tenim la difusió de la consulta de la diagonal
“Amb la diagonal no surtis per la tangent”, com una oportunitat per el propi sector
associatiu d'impulsar processos de democràcia directa en la nostra ciutat. El suport
consistirà en la creació d'un bloc propi que informi dels diferents processos i on
s’oferiran articles d'opinió sobre la democràcia directa i de la temàtica concreta.
Espai de participació: Junta
Eix 3: Coordinar i incidir en les polítiques públiques de participació i foment
de l'associacionisme.
La voluntat del CAB, més enllà de la creació de discurs i propostes a partir de les
necessitats del sector, és la de incidir en les polítiques públiques. Per aquest motiu
coordinem la participació de les associacions en diferents espais de la ciutat. Tant el
CMAB, com el Consell de Ciutat són espais privilegiats per fer aquesta funció. D'altra
banda també plantegem fer seguiment en altres espais que ofereixen les diferents
administracions com són la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Acció 6. Coordinació associativa del CMAB
Coordinació i suport de la permanent associativa; de la vicepresidència
associativa seguiment del Pla de Treball, en concret DEIC, Codi Ètic i finançament
estructural; secretaria de la Permanent Associativa del CMAB.
Espai de participació: Juntes ampliades
Acció 7. Coordinació associativa del Consell de Ciutat.
Coordinació de la permanent associativa; de la vicepresidència associativa,
seguiment del procés de renovació del Consell de Ciutat i impuls de la coordinació
associativa dels diferents consells municipals; secretaria de la Permanent Associativa
del Consell de Ciutat.
Espai de participació: Juntes ampliades
Acció 8. Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV)
Seguiment i coneixement de l’impacte que el PNAV té en l’associacionisme de
la ciutat. Per això s’ha sollicitat la collaboració amb la Secretaria d'Acció Ciutadana
per fer el seguiment de les diferents actuacions i també la possibilitat de formar part
del futur Consell de l’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya.
Espai de participació: Junta

3.2

Àrea de coneixement

Una de les prioritats del CAB consisteix en aprofundir sobre la realitat del sector
associatiu. Cal que el coneixement d'aquesta realitat sigui sistemàtic i ens ajudi a crear
el nostre discurs sobre temes claus. Volem generar complicitats amb d'altres agents,
universitats, fundacions, etc, i crear un discurs conjunt sobre el sector associatiu.
També serà l'any on realitzarem el treball de camp de la Estratègies d'enfortiment
associatiu des de la Mesura de govern dels Barris que requerirà esforços de
coordinació i complicitats davant l’aplicació de les eines de participació i la nova divisió
administrativa. El treball de camp dins del sector associatiu barceloní sobre la Mesura
dels barris ens permetrà interelacionar i facilitar l'adaptació del teixit associatiu a la
nova realitat territorial de la ciutat.
A més, el projecte també recull la continuïtat d'accions plantejades l'any 2009 i que la
validesa de la seva proposta durant l'exercici 2009 han generat una expectativa de
continuïtat en el sector. D’una banda, presentarem l'Estudi sobre les xarxes
associatives a la ciutat de Barcelona que dóna a conèixer els models de la
coordinació associativa i facilita la identificació i posada en marxa de noves accions que
han de permetre vertebrar millor els sectors associatius com la distribució
administrativa de la ciutat.
D’altra banda, tancarem el procés iniciat del Seminari de treball sobre el
Finançament estructural de les associacions. Al llarg del 2010 farem una
ampliació del seminari tal com s'havia previst inicialment, dins del marc del 2on.
Congrés de les Associacions, i la posterior publicació i presentació que ha de permetre
situar les bases que han de sustentar la demanada de finançament públic del sector en
el nostre discurs associatiu.
Accions

Àrea de coneixement

Espai de participació

Seminari Finançament estructural de
les associacions

Junta

Estudi sobre la realitat associativa de
segon grau

Junta

Anàlisi sobre les Motivacions de la
ciutadania per associar-se

Junta

Estratègies d’enfortiment del teixit
associatiu des de la Mesura de govern Junta, Grup de treball
“Els barris de Barcelona”
territorial

Acció 9. Finançament Associatiu.
Finalitzarem el treball de plantejar noves fórmules de finançament públic de les
associacions. Després de la realització del seminari plantegem la publicació del
document que va servir de base del debat “Polítiques Públiques de promoció de
l’associacionisme: el finançament estructural” que es farà durant el Seminari es publicarà a
finals d’any.
Espai de participació: Junta

Acció 10. Estudi sobre la realitat associativa de segon grau.
Finalitzarem l'estudi iniciat durant el 2009, juntament amb la Fundació
Desenvolupament Comunitari, amb aquests objectius:
• Identificar quines són les entitats associatives de segon o més grau que
actuen a Barcelona, i quines associacions de grau menor representen;
• Conèixer el rol que desenvolupen en relació a les associacions que en
formen part i a l'administració municipal;
• Obtenir una descripció de l'estructura d'aquest àmbit associatiu i del seu
funcionament, fent esment tant dels seus recursos i potencialitats, com
de les mancances i dificultats que s'hi puguin donar;
• Recollir bones pràctiques i propostes de millora –junt amb possibles
recursos potencials endògens i externs- dels espais de coordinació
associativa de la ciutat de Barcelona; i, finalment,
• Determinar el rol i objectius del Consell d'Associacions de Barcelona en
relació a l'àmbit estudiat i a les problemàtiques detectades.
Les accions pendents per acabar l'estudi són:
•
•

Debat de propostes i d'elaboració d'estratègies de l'àmbit de les
associacions de segon o més nivell, fent especial èmfasi en el paper que
ha de tenir el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB).
Publicació de les conclusions.

Acció 11. Estratègies d’enfortiment del teixit associatiu des de la
Mesura de govern “Els barris de Barcelona”.
Iniciarem aquest projecte conjuntament amb Torre Jussana al llarg del 2010 i
del 2011. Els objectius del Projecte d’estratègies d’enfortiment del teixit associatiu des
de la mesura de govern de la Barcelona dels Barris són:
•

•
•
•

•

•

•

Millorar la qualitat democràtica de la nostra ciutat promovent que la
mesura de govern de la Barcelona dels Barris passi de ser una mesura
de proximitat a un avenç en els principis de subsidiarietat.
Millorar els mecanismes d’interlocució i la incidència de la ciutadania en
la definició de polítiques públiques.
Acompanyar al sector associatiu en l’aposta per la descentralització
administrativa de la ciutat.
Analitzar quin és l’impacte de la mesura de barris en cadascuna de les
federacions afectades, així com el seu posicionament i possibles
conflictes.
Recollir quines dificultats planteja per a les federacions afectades la seva
adaptació a la mesura de barris i elaboració de propostes per a una
correcta adaptació a la mesura.
Enfortir l’organització del sector associatiu en els barris i districtes tot
facilitant les iniciatives associatives de creació de noves federacions
territorials.
Fer de la mesura dels barris una oportunitat per al reforç de les
capacitats de les estructures de coordinació associativa existents a la
ciutat.

•

•

Promoure el coneixement entre les associacions de les conseqüències
concretes de la mesura de barris, així com les diferents aplicacions que
es fan de la mesura en l’aplicació als diferents territoris.
Promoure i facilitar la adaptació de la gestió tècnica de l’administració
municipal (Torre Jussana, tècnics de barri i Consellers i Conselleres) per
facilitar l’aplicació de la mesura als territoris en relació amb el teixit
associatiu de la ciutat.

Aquests objectius els concretarem en els següents resultats:
•

•

•

•

Un mapa territorialitzat per barris de l’associacionisme de la ciutat de
Barcelona que comptarà amb diferents “capes” d’informació en relació a
les diferents variables d’adscripció territorial de les entitats.
Un informe sobre el posicionament i les problemàtiques de cadascuna
de les federacions territorials en relació a l’aplicació de la Mesura del
Govern dels Barris; una diagnosi sobre la coordinació associativa
territorialitzada, la seva interlocució política així com sobre l’impacte de
la Mesura del Govern dels Barris en el seu funcionament.
Un informe jurídic sobre els límits dels reglaments actuals per
l’establiment de diferents horitzons sobre les possibilitats d’avançar en
democràcia participativa, aprofitant la Mesura del Govern dels Barris de
Barcelona per fer d’una política de proximitat una potencial eina d’avenç
en la subsidiarietat.
Un catàleg d’estratègies i recomanacions per a cadascun dels actors
(federacions territorials i sectorials, entitats de base, tècnics i consellers
de barri) que faciliti l’adaptació a la Mesura de Govern dels barris als
diferents territoris.

En referència a aquest projecte compartit amb Torre Jussana al llarg del 2010
plantegem les següents accions:
•
•
•
•

Coordinació del projecte
Entrevistes a les coordinadores d'entitats territorials
Validació de les dades obtingudes
Elaboració dels mapes associatius territorialitzats

Espai de participació: Junta, Grup de treball territorial
Acció 12. Anàlisi sobre les motivacions de la ciutadania per associar-se
A partir de la necessitat d'incrementar la base associativa de les associacions,
prioritzarem un nou treball que pretén donar pistes sobre les motivacions de les
ciutadanes i ciutadans per la qual s'associen avui en dia, per aquest motiu plantegem la
realització de l’Estudi sobre les motivacions de la ciutadania per associar-se,
aquests treball complementari amb l'anterior estudi sobre les xarxes associatives de la
ciutat i altres, configurarà junt amb el treball del 2on. Congrés un mapa prou obert de
l'associacionisme de la ciutat, les seves relacions, perfils i expectatives presents i de
futur, de manera que haurà de permetre un debat allunyat d'idees preestablertes i
dogmatismes encastats en determinats discursos tant de les entitats com de les
administracions i d'altres actors. Els objectius de la recerca són:

•
•
•

Detectar quines són les motivacions que porten a les persones a associar-se
Analitzar els mecanismes que funcionen entorn aquestes relacions
Detectar diferencies territorials i/o sectorials a Barcelona

Els resultats de l'anàlisi es concretaran en dos productes:
•
•

Base de dades
Informe final: Anàlisis de les motivacions de la ciutadania per associar-se
Espai de participació: Junta,

3.3

Àrea de serveis associatius

La prioritat de l’Àrea de Serveis Associatius serà la de seguir treballant per dotar de
continguts a Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions, un
equipament de cogestió, el qual pretenem que sigui una referència en els serveis que es
presten i en el model de gestió. Això ens ha de servir per millorar els serveis adreçats
a les associacions de la ciutat i, sobretot, facilitar la coordinació de les associacions per
esdevenir les veritables protagonistes de la Casa de les Associacions.
Continuarem impulsant el Codi ètic de les Associacions de Barcelona a través de
l'Oficina del Codi ètic de les Associacions com una de les línies de treball
importants. Amb la gestió associativa del Codi ètic aconseguim recuperar aquest
projecte tot renovant la Comissió Reguladora i es vetllarà per incorporar noves
entitats i aplicar diferents protocols de seguiment que donin valor afegit al Codi.
Parallelament pretenem treballar amb l'Ajuntament l'establiment de diferents accions
que acompanyin el seu reconeixement (DEIC, i determinades mesures de suport al
sector associatiu...).
Accions
Àrea de serveis associatius

Espai de participació

Cogestió de Torre Jussana - Centre Junta, Àmbit
de Serveis a les Associacions
Institucional
Oficina tècnica del Codi ètic de les Comissió reguladora del
Associacions
Codi ètic

Acció 13. Cogestió de Torre Jussana - Centre de Serveis a les
Associacions2.
Participació al Consell de Centre i a la Comissió de Seguiment de Torre
Jussana.
Espai de participació: Junta, Àmbit Institucional

2

Adjuntem el projecte de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions

Acció 14. Oficina tècnica del Codi ètic de les Associacions.
Consolidem Oficina Tècnica que pugui impulsar de nou el projecte del Codi ètic. Una
oficina que treballi a partir dels criteris i les línies estratègiques definides per la
Comissió Reguladora. Per facilitar la gestió del projecte el Consell d'Associacions, en
representació i com a plataforma associativa més plural de la ciutat, s'encarrega de la
gestió tècnica i de les necessitats que se'n derivin. Els objectius són:
•
•
•
•
•

Renovació de la Comissió Reguladora del Codi ètic
Secretaria tècnica de la Comissió Reguladora. Creació i definició de
protocols de seguiment de les entitats adscrites al Codi ètic.
Elaboració de la Campanya de difusió del Codi ètic de les Associacions
de Barcelona.
Impuls del Codi ètic més enllà de la ciutat de Barcelona
Iniciar procés d'homologació amb d'altres Codis ètics.

Espai de participació: Comissió reguladora del Codi ètic

3.4

Àrea de Comunicació

Entenent la comunicació com una eina de treball en xarxa i de difusió de les activitats
associatives (www.cab.cat i el butlletí electrònic o newsletter “Informacions
Associatives”) que ens permeti incorporar la visió de coordinació associativa de les
entitats de la ciutat, formin, o no, part del CAB. També començarem a treballar amb
les xarxes socials com el facebook i utilitzant eines de web 2.0 per facilitar els espais
de treball interassociatiu.
Accions
Àrea de comunicació

www.cab.cat
Informacions Associatives
Mostres d'entitats,...

Acció 15. Actualització de la pàgina web del CAB (www.cab)
Ampliarem el web incloent eines per facilitar el treball en xarxa i l'accés a
documentació específica de treball. En aquest sentit posarem en marxa el facebook i el
twitter del CAB.
Acció 16. Informacions Associatives
Continuarem publicant mensualment el butlletí electrònic tot explicant les
actuacions del CAB i les seves entitats membres.
Acció 17. Aprofitar espais de visibilitat pública de les associacions (mostres
d’entitats i activitats pròpies de les entitats) per informar directament de l’agenda
política i de serveis del CAB. Tot cercant complicitats i collaboracions.

3.5

Àrea d'Administració

Entenent la gestió interna del CAB com una gestió al servei del propi sector tot
incorporant mesures de contractació de proveïdors provinents de l'economia social.
Accions
Àrea d'Administració

Espai de participació

Actualització base de dades
Contractació de proveïdors

Junta

Acció 18. Actualització base de dades
Per millorar la gestió i la coordinació entre les entitats farem un esforç per
actualitzar la base de dades.
Acció 19. Criteris per la contractació de proveïdors
Amb la voluntat de garantir la màxima transparència en la contractació de
proveïdors des del CAB i potenciar l'economia social, seguirem des de la junta
directiva cada contractació per garantir la transparència i la diversificació.
Espai de participació: Junta

4. Quadre resum
Àrees

Eixos

Accions

Espais de
participació

Propostes/ seguiment per el 2on. Congrés de les Associacions Comissió delegada
foment de l'associacionisme
Congrés Permanent
Junta
Plataforma d'Entitats per la
Gestió Cívica
(amb una visió amplia)

Grup de Treball
Gestió associativa
d'equipaments i
serveis

Coordinació associativa CMAB

Junta ampliada

Coordinació associativa Consell
de Ciutat

Junta ampliada

Àrea de
polítiques de
participació i
Propostes/ seguiment per la Coordinació aportacions al Pla
Junta/ Grup de
foment de
millora de la participació
director Municipal de Participació treball Pla director
l’associacionis
ciutadana
Suport a processos participatius Junta
me
Coordinar i incidir en les
polítiques públiques de
participació i foment de
l'associacionisme

Pla Nacional de l’Associacionisme Junta
i el Voluntariat (PNAV)
Seminari Finançament estructural de les associacions
Estudi sobre la realitat associativa de segon grau
Àrea de
coneixement Anàlisi sobre les Motivacions de la ciutadania per associar-se

Junta
Junta
Junta

Estratègies d’enfortiment del teixit associatiu des de la Mesura Junta, Grup de
de govern “Els barris de Barcelona”
treball territorial
Àrea de
serveis
associatius

Cogestió de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Junta, Àmbit
Associacions
Institucional
Oficina tècnica del Codi ètic de les Associacions

Comissió reguladora
del Codi ètic

www.cab.cat
Àrea de
Informacions Associatives
comunicació
Mostres d'entitats

Junta

Àrea
Actualització base de dades
d'Administració
Contractació de proveïdors

Junta

5. Cronograma

6. Pressupost 2010

PRESSUPOST GENERAL 2010
Despeses 2010
Gestió i estructura

26.268,34

Comunicació

3.000,00

Projectes

279.883,81

TOTAL

309.152,15 €
Ingressos 2010

Quotes CAB

8.000,00

Conveni Ajuntament

63.860,00

Conveni Cogestió TJ

234.000,00

Annex Conveni “Mesura de barris”

3.292,15

TOTAL

309.152,15

DESGLOSSAMENT PER PROJECTES

Pressupost Torre Jussana 2010

Pressupost CAB 2010
Despeses CAB 2010

Despeses Torre Jussana 2010

Gestió i estructura CAB*1

4.800,00

Personal

Comunicació CAB

3.000,00

Gestió

Projectes

212.531,66 €
21.468,34 €

67.352,15

Coordinació CAB

9.866,44 €

Coordinació Àrees

9.177,00

Gestió laboral i comptable

6.801,90 €

Oficina Tècnica Codi ètic

21.195,50

Telefonia

2.000,00 €

Congrés Permanent

4.549,50

Assegurances

800,00 €

Finançament associatiu

1.336,00

Estudi coordinació associativa
Estudi associacionisme i
ciutadania

1.836,00

Mesura dels barris
Coordinació participació
municipal

6.640,00
13.067,00

Relacions i representacions

1.357,00

TOTAL

8.194,15

75.152,15 €

Ingressos CAB 2010
Quotes CAB

8.000,00

Conveni Ajuntament
Annex Conveni “Mesura de
barris”
TOTAL

63.860,00
3.292,15
75.152,15

*1. La partida de personal del CAB és de 72.970,75€,
que estan repartits en els diferents projectes

Altres (formació, representacions,...)

TOTAL

2.000,00 €

234.000,00 €

Ingressos Torre Jussana 2010
Conveni Cogestió TJ

234.000,00
TOTAL

234.000,00

Consell d’Associacions de Barcelona
c/ Princesa, 6 pral.
08003 Barcelona
associacions@cab.cat
www.cab.cat

