Manifest procés marc gestió ciutadana

Abril’2015

Les entitats signants, membres de la Plataforma de Gestió Ciutadana:
MANIFESTEM:
Que després d’un procés de negociació de més tres anys amb l’Ajuntament de Barcelona, hem
avançat en la concreció d’un marc normatiu que faciliti la gestió cívica a nivell de ciutat, i que
es concreta en:





L’elaboració del document polític de Conceptualització de Gestió Ciutadana, aprovat
en la comissió de govern del 20 de novembre de 2012, que reconeix les virtuts
d’aquest tipus de gestió per a serveis i equipaments culturals, esportius i socials, des
del sector o territori.
El consens d’una primera bateria d’indicadors per a equipaments de gestió ciutadana,
que recull força indicadors de participació democràtica, i que caldrà anar validant
L’elaboració del document tècnic de Model de Bases de la gestió cívica d’equipaments,
per activitats i serveis municipals de l’ajuntament de Barcelona (procediment de
pública concurrència), aprovat a la comissió de govern del passat 18 de març del 2015,
que desenvolupa les bases per a concursos de gestió cívica a partir del primer
document.

Tot i partir d’un reconeixement i un compromís de l’Alcalde de Barcelona, i de la bona sintonia
que hem tingut amb totes les persones de la Mesa de negociació i el Comissionat de
Participació Ciutadana, aquest procés ha estat massa llarg i encara està incomplet:




Per una banda cal completar el marc normatiu, amb els següents documents:
o l’elaboració d’un conveni tipus de gestió ciutadana, a partir de l’actual
document de bases, aplicable tant en els casos de concurrència com el
d’adjudicació directe
o Modificar el Manual d’Identitat Gràfica Municipal per tal d’encabir l’especifitat
de la gestió ciutadana
I per l’altre, i el més important, cal desplegar tots aquests documents a tots els
districtes, transmetent tant als quadres tècnics com als quadres polítics el contingut i
l’esperit de la gestió ciutadana, amb l’objectiu d’aconseguir la seva aplicació de forma
homogènia, al més aviat possible

Amb tot això, aquest marc normatiu complet serà un bon paraigües per a potenciar i donar
suport a la gestió ciutadana a nivell de ciutat, malgrat no reculli totes les necessitats i
limitacions que el teixit veïnal i associatiu assumim a l’hora d’entomar la gestió ciutadana.
Paral·lelament al procés de negociació:
 A diverses entitats de la plataforma ens han anat vencent els convenis o contractes, i
pel fet de no disposar d’un conveni tipus, s’han adoptat diferents solucions, en funció
del districte, en alguns casos s’ha resolt satisfactòriament amb un conveni de gestió
cívica, però en d’altres no: hi tres equipaments de Nou Barris que han estat sense
contracte des de l’1 de gener, dos d’ells han signat a finals d’abril i un encara està
pendent. També hi ha altres equipaments que venceran al mes de juny.

Manifest procés marc gestió ciutadana


Abril’2015

Algunes entitats, han pogut optar a la gestió legítima de l’equipament i projecte
reivindicat, com el cas de l’Harmonia de Sant Andreu (després d’un procés complex),
però d’altres encara estan pendent d’assumir l’interlocució única per a tirar endavant
el seu projecte, com el Mercat de Vallvidrera.

Per tot això, DEMANEM:
 El compromís polític de l’actual equip de govern, i del que surti de les properes
eleccions municipals, per a completar el marc normatiu i el seu desplegament durant
aquest any 2015
 El compromís dels diferents districtes que tenen contractes o convenis vençuts o
pendents de vèncer durant el 2015, a agilitar els tràmits per garantir la renovació i la
signatura d’un nou conveni de gestió ciutadana, per un termini mínim de tres anys,
amb la dotació pressupostària adequada
 Clarificar la situació dels projectes reivindicats per a ser gestionats per diverses entitats
de la Plataforma per saber si esdevindran equipaments de gestió ciutadana o no, i si és
el cas per via d’adjudicació directe o per concurs
 Que seguim treballant conjuntament per a millorar la praxi de la gestió ciutadana, tant
per superar les limitacions i mancances compartides, així com potenciar aquest tipus
de gestió.

SIGNEM aquest manifest, totes les entitats de la Plataforma de Gestió Ciutadana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Associació Casal Font d’en Fargues (Casal Font d’en Fargues)
Associació Cultural Casa Orlandai (Casa Orlandai)
Associació Cultural i Social Bac de Roda (Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou)
Associació Juvenil Sociocultural de Prosperitat (Casal de Joves de Prosperitat)
Associació Juvenil Sociocultural Roket Project (Kasal de Joves de Roquetes)
Associació Mercat Cultural de Vallvidrera (Mercat de Vallvidrera)
Associació Sociocultural La Cosa Nostra (La Cosa Nostra)
Bidó Nou Barris (Ateneu Popular 9Barris)
Casc Antic Per a la Gestió Comunitària (Casal Pou de la Figuera)
Consell d’Associacions de Barcelona (Torre Jussana)
Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (Punt d'Informació Juvenil d'Horta-Guinardó)
Consell de la Joventut de Barcelona (Espai Jove La Fontana i Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de Barcelona- CRAJ)
Coordinadora d’Entitats de Poblenou (Casal de barri de Poblenou)
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (El Sortidor)
Federació d’Entitats Clot - Camp de l’Arpa (La Farinera del Clot i Espai Antoni Miró
Peris)
L’Harmonia, Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar (Ateneu Harmonia)
La Masia de la Guineueta, Associació de Lleure (La Masia de la Guineueta)
La Prosperitat Cultura en Acció 2 - PECA (Casal Barri Prosperitat i Poliesportiu
Municipal Valldaura)
Plataforma d’Entitats de Roquetes (Ton i Guida)

Manifest procés marc gestió ciutadana

Abril’2015

20. Secretariat Entitats Sants, Hostafrancs i La Bordeta (Cotxeres Sants i Casinet
Hostafrancs)
21. Turó Acció Socio Cultural-TASC (Can Basté)

