Propostes del CAB al document d’inici del PAM 2016-2019
El CAB, com a plataforma associativa de la ciutat de Barcelona, vol que la defensa i
promoció de l’associacionisme siguin prioritaris a la nostra ciutat. Per això fem arribar
una sèrie de propostes perquè s’incloguin en el proper PAM 2016-2019.
1. Un nou model de participació ciutadana a la nostra ciutat. L'actual model
de participació ciutadana de l' Ajuntament de Barcelona mostra clars símptomes
d'esgotament, el nombre excessiu d’òrgans habilitats i la reiteració o inoperància de
la majoria d'ells, porta temps alimentant la frustració del teixit associatiu en general,
alhora que ha contribuït a augmentar el ja important distanciament entre la ciutadania
i la classe política. A més el fracàs en l’intent de modificar les normatives de
participació fa que sigui estratègic construir un nou model que incorpori les
reflexions que el mateix sector associatiu va construir en el “Dictamen de la
proposta de Reglament de la Participació Ciutadana i De Reglament d’Organització i
de Funcionament dels districtes” del Consell de Ciutat1.
2. Desenvolupar el Pla de Suport a les Associacions. El PAM ha de recollir la
voluntat de desenvolupar el Pla de Suport a les Associacions i que les polítiques de
suport a l’associacionisme i l’acció col·lectiva siguin de caràcter transversal i disposin
dels recursos econòmics adequats.
3. Impuls al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. Aquesta és l’eina de
reconeixement de les bones pràctiques associatives. Apostem per el seu
reconeixement.
4. Cal un veritable coneixement sobre la realitat associativa. Esdevé estratègic
que es doni suport a les eines de coneixement de la realitat associativa, sobretot les
que està posant en marxa el mateix sector associatiu amb el Panoràmic de les
Associacions. En aquest sentit cal una redefinició de l’objectiu del Fitxer General
d’Entitats Ciutadanes per què sigui una veritable eina de comunicació entre el sector
i l’administració municipal.
5. Una redefinició del model de subvencions de la ciutat que s’adeqüi a la
realitat associativa. Cada any canvien els “Àmbits” i els “Programes”
subvencionables i desconeixem les justificacions d’aquests canvis. Plantegem un debat
profund sobre el model actual de subvencions que permeti definir un nou model que
dins del marc legal, s’adapti a la realitat associativa. A més proposem que les
subvencions siguin de suport a les associacions i no de concertació d’activitats
d’interès públic, com ho són actualment.
6. Cal prioritzar l’associacionisme arrelat al barri. Apostem per un
associacionisme de base social forta i arrelat al barri. Malgrat això en els darrers anys
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la tendència és la d’anar disminuint la partida de subvencions al territori i augmentat
les d’àmbit ciutat, per això proposem canviar aquesta tendència en els anys vinents
per prioritzar l’arrelament associatiu en cadascun dels districtes de la ciutat. A més
proposem un suport polític i econòmic a les estructures associatives coordinadores
d’entitats de barri i districtes.
7. No es poden seguir subvencionant a empreses en la convocatòria general de
subvencions de l’Ajuntament. Malgrat que es dóna per suposat que les subvencions estan
adreçades a les entitats sense ànim de lucre, actualment hi ha àmbits i programes als quals es
poden presentar empreses. Des de les associacions de la ciutat apostem perquè la relació de
l’administració amb les empreses ha de ser amb altres mecanismes.
8. Ampliar el Pla de Locals amb eines de transparència. Valorem molt positiva
la iniciativa del pla locals i proposem que es millori dotant-lo d’eines de transparència.
A més demanem que s’ampliï l’acord establert amb Patrimoni Urbà per la cessió de
locals al Patronat Municipal de l’habitatge.
9. Facilitar l’ús de l’espai públic per part de la ciutadania. Proposem la
derogació de l’ordenança de civisme i a la vegada demanem que el govern s’empari
en la Carta Municipal per protegir a les associacions, dins la legalitat i des de la
coresponsabilitat de les mateixes associacions, davant de les diferents lleis que
dificulten l’activitat associativa (llei d’espectacles,...)
10. Continuar amb l’impuls de la Gestió Ciutadana. L’esforç de les associacions en
el marc de la Plataforma de Gestió Ciutadana ha permès arribar a un acord amb el govern
municipal per regular aquest tipus de gestió. Cal seguir promovent la gestió ciutadana,
treballant amb les diferents àrees de l’Ajuntament per fer valer els acords i mantenir a la
Plataforma com a interlocutor per la detecció de conflictes i per la contínua millora i
creixement d’aquest model de gestió compartida. En aquest sentit apostem perquè Torre
Jussana – Centre de Serveis a les Associacions sigui un equipament de gestió associativa.
11. Suport a la patrimonialització de les associacions. Demanem que es continuï
la línia de subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona per a la rehabilitació i la
dotació d'equipament tècnic destinades a equipaments d'exhibició teatral, auditoris
o equipaments anàlegs pertanyents a espais socioculturals de base associativa sense
afany de lucre.

