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Barcelona Promoció d'lnstal·lacions Olímpiques, 
SA: Albert Batlle i Bastardas, Maravillas Rojo i Tor
recilla, Vicen<; Gavalda i Casat, Alberto Fernández i 
Díaz, Eulalia Vintró i Castells i Pilar Rahola i Mar
tínez. 

Pare Zoologic de Barcelona, SA: President, Joan 
Clos i Matheu; Vice-presidenta Executiva,, Teresa 
Sandoval i Roig; Membres: Joan Puigdollers i Fargas, 
Alberto Fsrnández i Díaz, Josep Puig i Boix i Pilar 
Rahola i Martínez. 

Aparcaments i Serveis, SA: Presidenta, Carme San 
Miguel i Ruibal; Vice-president, Francesc Narváez. i 
Pazos,; Membres: Antoni Marcet i Rocabert, Enrique 
Lacalle i Coll, Eugeni Forradellas i Bombardó i Agustí 
Soler i Regas. 

Barcelona Activa, SA: Maravillas Rojo i Torrecilla, 
Josep M. Vegara i Carrió, Enrie Truñó i Lagare~, 
Manuel J. Silva i Sánchez, Emilio Alvarez i Pérez
Bedia, Eugeni Forradellas i Bombardó i Pilar Rahola i 
Martínez. 

lnformació Cartografica i de Base, SA: President, 
Joan Clos i Matheu; Vice-president, Albert Batlle i 
Bastardas; Membrés: Ernest Maragall i Mira, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Enrie Lacalle i Coll, Eugeni For
radellas i Bombardó i Pilar Rahola i Martínez. 

El Consell d'Administració de la SPM lnformació 
Cartografica i de Base, SA, assumira les funcions del 
Consell d'Administració de Barcelona-Televisió, 
constitu'it per acord del Consell Plenari de 21 de juliol 
de 1995. 

C) El termini de designació deis Consellers que es 
nomémen s'adequara a allo que prescriuen els Esta
tuts socials respectius. 

D) Facultar els Presidents i el Secretari General de 
1' Ajuntament, indistintament, per compareixer davant 
Notari i elevar a escriptura pública els nomenaments 
anteriorment relacionats, com també per complir amb 
els tramits necessaris per a la seva inscripció en el 
Registre Mercantil, adhuc la correcció deis errors ma
terials en cas necessari. 

INCLUSIÓ EN EL CATALEG DE LLOCS DE 
TREBALL 
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 27 
d'octubre de 1995) 

El Consell Plenari, en sessió del dia 27 d'octubre 
de 1995, acorda: 

lncloure en el nivell 30 del vigent Cataleg de Llocs 
de Treball, els llocs directrius deis organs superiors 
de I'Administració Municipal que s'esmenten: Gerent 
de Sector/Districte · i Director. 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL 
MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS 
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 29 de 
novembre de 1995) 

El Consell Plenari, en sessió de 29 de novembre 
de 1995, acorda: 

NÚM. 33 20-X/1-1995 

Aprovar les Normes reguladores del Consell Muni-
. cipal d'Associacions, d'acord amb l'article 12 de les 
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, 
aprovades per acord del Consell Plenari de 5 de de
sembre de 1986, i amb l'article 59 de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Regim Local de Catalunya. 

PREAMBUL 

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició as
sociativa i un gran sector associatiu. 

Les assoeiacions de voluntariat, especialment als 
anys noranta i després deis Jocs Olímpics, han iniciat 
un procés de canvi organitzatiu per aportar idees, re
cursos i gestió per vertebrar la ciutat des de les apor
tacions voluntarias deis ciutadans organitzats en as
sociacions, éom a socis i com a voluntaris. 

Les associacions de voluntariat han potenciat 
transformacions en la seva organització per facilitar 
respostes de serveis a les necessitats ciutadanes des 
de les associacions i per incrementar i sostenir la 

J qualitat de vida de la ciutat des de la col·laboració 
interassociativa amb l'administració municipal i el · 
sector empresarial. 

L'Ajuntament de Barcelona manté, amb les asso
ciacións de voluntariat, una continuada relació i col-

. laboració per multiplicar les respostes de serveis als 
ciutadans i a la ciutat. 1 per potenciar una ciutat de 
qualitat de vida solidaria i activa des de les opinions i 
les aportacions deis ciutadans i les seves associa
cions de voluntariat. 

Tenint en compte la importancia creixent d'aquest 
sector en la vida activa de la ciutat i deis seus ciuta
dans i ciutadanes, i dins.d'aquest marc de treball, es 
crea el Consell Municipal d' Associacions de 
Voluntariat de Barcelona. 

Article 1 

TÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 

1. El Consell Municipal. d'Associacions de 
Voluntariat de Barcelona és un organ consultiu i de 
participació sectorial, creat de conformitat amb el que 
preveuen els articles 12 de les Normes Reguladores 
de la Participació Ciutadana, i 59 i 60 de la Llei Muni
cipal i de Regim Local de Catalunya. 

El Consell és igualment un organ de COI·Iaboració 
activa per a aquellas qüestions d'interes per a les as
sociacions de voluntariat de la ciutat i, en concret, per 
a aquelles competencias i funcions que suposin una 
millora continuada en el dialeg, la relació i els serveis 
que 1' Ajuntament manté amb les associacions de 
voluntariat per incrementar i sostenir la qualitat de 
vida de la ciutat. 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de 
I'Ajuntament de Barcelona de contribuir al compli
ment del mandat de l'article 9.2 de la Constitució es
panyola, que atribuejx als poders públics l'obligació 
de promoure les condicions perque la llibertat i la 
igualtat de les persones i deis grups en que s'integren 
siguin reals i efectivas, ce remoure els obstacles que 
impedeixin o en dificultin la plenitud, i de facilitar la 
participació deis ciutadans i de les ciutadanes en la 
vida política, economica, cultural i social. 
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3. El Consell Municipal . d'Associacíons de 
Voluntariat de Barcelona participa en el Consell Muni
cipal de Benestar Social, d'acord amb els mecanis
mes 'que aquest preveu. 

Article 2 
1. Són competencias del Consell Municipal d' Asso

ciacions de Voluntariat de Barcelona: 
a) Estimular la participació deis ciutadans i ciutada

nes en la vertebració social de la ciutat des de les 
associacions, implicant-hi els ciutadans i les ciuta

, danes coma socis i coma voluntaris. 
b) Treballar pera la millora continuada en el sector 

de les associacions de voluntariat parque respon
guin amb qualitat a les necessitats actuals deis 
ciutadans i la ciutat. 

e) Impulsar la coordinació i la col·laboració entre les 
associacions de voluntariat així com impulsar la 
seva relació ambla resta d'associacions del sec
tor no-lucratiu de la ciutat. 

d) Treballar per al dialeg i la col·laboració continuada 
entre associacions de voluntariat i l'administració 
pública, especialment la municipal. 

e) Incrementar la relació actual entre associacions 
de voluntariat i I'Ajuntament per avan9ar cap a 
sistemas de col·laboració per multiplicar respos
tes de serveis per a les necessitats deis ciutadans 
i fer més facil la qualitat de vida per a tots els ciu
tadans i ciutadanes de Barcelona. 

f) Cooperar activament amb 1' Ajuntament per des
envolupar algunas accions que donin a coneixer 
les associacions de voluntélriat a Barcelona i facili
tar serveis pera la seva millora continuada. 

g) Estudiar i emetre informes sobre temes d'interes 
per a les associacions de voluntariat i el. municipi 
per tal de contribuir a canvis que portin a una ciu
tat més cívica i estructurada des de les aporta
cions deis ciutadans. 

h) Demanar informació respecte aquells assumptes 
que els organs municipals debatin i aprovin i si
guin d'especial interes peral sector. 

i) Proposar procediments per incrementar la partici
pació del sector de les associacions -i deis matei
xos ciutadans- als serveis municipals i la vida mu
nicipal per avan9ar cap a la ciutat deis ciutadans i 
les ciutadanes. 

j) Ser un punt de contacte i comunicació per a la re
lació entre altres ciutats de Catalunya i la resta de 
I'Estat per intercanviar idees i propostes per al 
moviment de les associacions de voluntariat com 
a eina per potenciar la xarxa de les ciutats deis 
ciutadans i les ciutadanes. 

k) Treballar perla Barcelona de la civilitat: la ciutat on 
els ciutadans es preocupen de buscar, mútuament, 
solucions a allo que es necessita i preocupa. 

2. Les funcions del Consell s'exerciran mitjan9ant 
l'elaboració d'informes, dictamens i demandes que 
tindran rang de recomanació per organs del govern 
municipal, no essent, en cap cas, vinculants. 

El Consell elaborara propostes i col·laborara en la 
gestió d'aquells serveis que facilitin la millora conti
nuada de la qualitat de les associacions de voluntaris, 
així com en les campanyes que es realitzin per donar 
a coneixer aquestes associacions a la ciutat. 

Article 3 
El Consell actuara en aquells camps que tinguin re-
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lació directa o indirecta amb ·la vertebració social de 
la ciutat des de les associacions de voluntariat, en el 
canvi organitzatiu continuat del sector per respondre 
amb serveis a les necessitats deis ciutadans des de 
les aportacions deis mateixos ciutadans associats, en 
la col·laboració entre municipi i associacions de 
voluntariat per multiplicar serveis per a la civilitat de 
Barcelona, i en l'increment de la participació deis ciu
tadans i les ciutadanes a les associacions i, a través 
d'elles, a la vida activa de la ciutat. 

TÍTOL 11 
ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 

Articie 4 
Són organs del Consell la Presidencia, el Plenari i 

la Comissió Permanent. 

Article 5 
En previsió d'allo que disposa l'article 1.3, el Plena

ri d'aquest Consell propasara una persona represen
tant de les associacions per tal que formi part del 
Consell Municipal de Benestar Social. 

Article 6 
L' Ajuntament de Barcelona posara a disposició del 

Consell Municipal d'Associacions de Voluntariat de 
Barcelona una Secretaria Tecnica, amb les funcions 
propias d'un organ auxiliar de suport tecnic i adminis
tratiu. 

CAPÍTOL 1 
De la Presidencia i les Vice-presidencias 

Article 7 
1 . La Presidencia correspondra a la persona del 

govern municipal que designi !'Alcalde per a aquest 
carrec. 

La Presidencia ostentara la maxima representació 
de 1' Ajuntament. al Consell. A ella li corres pon convo
car i presidir totes les sessions del Consell Plenari i la 
Comissió Permanent. 

2. Les Vice-presidencias seran dues: la Vice-presi
dencia primera, la nomenara !'Alcalde i correspondra 
a una -persona del· govern municipal; assumira la 
substitució de la presidencia en suposits d' absencia. 

La Vice-presidencia segona la nomenara també 
!'Alcalde a proposta de les associacions del Consell, i 
correspondra a una persona representant d'una as
sociació de voluntariat. 

Les Vice-presidencias duran a terme funcions de 
col·laboració i assistencia a la Presidencia i, en gene~ 
ral, totes aquellas que aquesta els delegui. 

CAPÍTOL 11 
Del Consell Plenari 

Article 8 . 
1. El Consell Plenari és l'organ de maxima repre

sentació del Consell Municipal d' Associacions de 
Voluntariat de Barcel6na. L'integren: 
a) El Regidor/a, designat per 1' Alcalde, en represen

tació de cadascun deis grups polítics de la Corpo
ració. 



1026 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

b) Deu tecnics municipals -un per Districte- i cinc deis 
organs centrals del sector de Serveis Personals, 
que treballin amb associacions de voluntariat, els 
quals participaran a les sessions del Plenari amb 
veu pero sense vot. Els tecnics de Districte seran 
proposats pel Gerent de cadascun deis Districtes. 
Els tecnics del s~ctor es designaran a proposta del 
Gerent del Sector. 

e) Les associacions de voluntariat que han format 
part del Grup de Voluntariat del Consell Municipal 
de Benestar Social, que han impulsat la creació 
del present Consell. 

d) El Consell també comptara amb altres associa
cions de voluntariat: 

- Dues associacions de- voluntariat per Districte, 
que seran proposades pels Consells d'Entitats de 
cada Districte. 

- Fins a vint associacions de voluntariat, d'ambit 
de ciutat, d'entre els sectors tematics següents: 
serveis·per al suport social, per allleure, pera la 
cultura, pera l'esport, peral medí ambient, pera 
la salut, per a l'economia social, per a la coope
ració internacional, per a la comunicació i per a , 
l'educació. 

Aquestes associacions, tant les de Districte 
· com les d'ambit de ciutat, com a requisits mínims, 
hauran de disposar d'una organització democrati
ca, amb el suport d'un nombre mínim de cent so
cis, · amb un equip humá format majoritariament 
per voluntaris, hauran de dura terme serveis con
tinuats pera ciutadans i ciutadanes, i hauran d'es
tar obertes a la col·laboració amb d'altres associa
cions i l'administració. 

Respecte les associacions d'ambit de ciutat tin
dran preferencia les federacions i coordinacions 
de grups d'associacions de voluntariat. 

e) Fins a deu experts en associacions de voluntariat 
que treballin a les universitats, estiguin al sector 
de les organitzacions no lucrativas o siguin líders 
d'opinió i de gestió en el sector. 

2. Es designara una persona per tal que assumeixi 
les funcions de Secretaria del Consell, que participa
ra a les sessions del Consell Plenari i de la Comissió 
Permanent •. amb veu pero sense vot, i aixecara les 
corresponents actes. 

Article 9 
Són competencias del Plenari les relacionadas 

amb l'article 2 de les presents Normas. 
Són també funcions del Plenari impulsar els grups de 

treball previstos a l'article 16, per a l'analisi i l'estudi de 
temes concrets, a proposta de la Comissió Permanent. 

Article 10 
El Plenari del Consell fara dues sessions ordinarias 

cada any. Podra fer sessions extraordinarias quan la 
presidencia o una quarta part del nombre legal de 
persones membres ho demani. 

Article 11 
El Plenari del Consell es constitueix validament 

amb l'assistencia d'un ten; del seu nombre legal de 
membres, en la primera convocatoria. 

Aquest quorum s'ha de mantenir al llarg de tota la 
sessió. Cal igualment l'assistencia de les persones 
que realitzin les funcions de presidencia i secretari o 
qui, en cada cas, la substitueixi. 
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Article 12 
Les sessions del Plenari del Conse.ll són públiques 

i s'hauran de convocar, per escrit i acompanyades de 
l'ordre del día corresponent, amb una antelació míni
ma de cinc dies habils, excepte les extraordinarias, 
que es convocaran almenys dos dies habils abans. 

Article 13 
Els acords del Consell Plenari s'adoptaran per 

majoria deis assistents, amb el vot diriment de la 
Presidencia en cas d'empat. Aquest mateix quorum 
regira per a l'adopció d'acords de la comissió per
manent. 

CAPÍTOL 111 
De la Comissió permanent 

Article 14 
1. La Comissió Permanent és l'organ de continu"itat 

del Consell de les Associacions de Voluntariat de 
Barcelona en la mesura que s'encarrega de discutir, 
informar i estudiar els assumptes que es debatran al 
Plenari. 

2. La Comissió Permanent estara integrada per la 
Presidencia, les dues Vice-presidencias, les associa
cions de voluntariat de l'apartat e) de l'article 8, dues 
associacions de Districte, dues de ciutat, dos experts 
associatius i dos tecnics municipals. 

3. Per tal de garantir la representativitat de totes les 
associacions i membres del Consell, a proposta de la 
Presidencia i les Vice-presidencias, el Plenari del 
Consell deéidira mecanismes per assegurar l'alter
nán9a deis representants del Consell Plenari en la 
Comissió Permanent. 

4. La Comissió Permanent cooperara en la creació 
i en la gestió deis serveis que el Consell Plenari 
aconselli crear per a la millora del sector i la seva visi
bilitat a la ciutat. 

Article 15 
1. La Comissió Permanent fara sessions ordinarias 

cada dos mesos, i les extraordinarias que estimi 
oportunas a proposta de la Presidencia o d'un ter9 de 
les persones membres. 

2. La convocatoria de les sessions anira acompa
nyada de l'ordre del dia corresponent, que s'haura de 
distribuir entre les persones membres amb una ante
lació mínima de cinc dies habils. Les sessions extra
ordinarias hauran de ser convocadas, com a mínim, 
dos dies habils abans. 

Article 16 
1. La Comissió Permanent, a més, haura d'articu

lar els mecanismes que possibilitin assolir les fun
cions que té encomanades el Consell. Per tal de fer 
possible ~ correcta compliment d'aquestes fun
cions, la Comissió Permanent propasara al Consell 
la creació de grups de treball, en la qual hauran de 
ser presents les persones membres de les associa
cions, els experts i tecnics municipals del Consell 
Plenari. S'assenyalaran normas de funcionament 
deis grups de treball. 

Disposició addicional primera 
En tot allo no previst per aquestes Normas cor

respon a la Presidencia del Consell adoptar la decisió 




