Reglament del Consell de Centre
Preàmbul
L’Espai Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona gestionat mitjançant
un conveni per a la gestió cívica per part del Consell d’Associacions de Barcelona
(CAB). La seva missió és enfortir i visibilitzar les associacions i d’altres formes d’acció
col·lectiva sense ànim de lucre, que facilitin processos d’empoderament perquè
aquestes esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i
sostenible.
Per fer-ho possible es compta amb la participació d’entitats que representin
dimensions, àmbits i sectors diversos, així com de l’experiència de persones a titol
individual que ajudin a aquesta obertura i a disposar de mirades amplies sobre el
teixit associatiu de la ciutat.

El Consell de Centre
Es configura com a òrgan col·legiat en màteria de reflexió, orientació, assessorament
i capacitat per decidir les línies estratègiques de suport i enfortiment del teixit
associatiu de la ciutat.
Constitució
Després de cada signatura de conveni general, es constituirà el Consell de Centre de
Torre Jussana. La seva composició serà oberta a totes les entitats de la ciutat amb
una limitació de mandat de 2 anys prorrogables a 4 anys.
Per formar-ne part caldrà estar adherits al Codi ètic de les associacions
La composició i posterior nomenament de les entitats i persones membres del
Consell de Centre de Torre Jussana, no podrà excedir de 20 persones i serà validat
pels membres sortint a partir d’una convocatòria oberta a les entitats de la ciutat i
participada per diferents espais interns.
Funcions
Són funcions del Consell de Centre de Torre Jussana com òrgan de govern:




Fomentar i vetllar pel correcte funcionament dels processos participatius
operatius i per l’execució dels projectes que se’n derivin.
Vetllar per l’orientació general de Torre Jussana, fixant les grans directrius,
criteris i els programes d’actuació.
Elaboració i aprovació dels pressupostos del centre i la programació anual.






Realitzar el seguiment de la gestió i l’avaluació del funcionament global.
Elaboració dels documents de govern del centre (reglament d’ús, reglament de
participació, matriu de la pressa de decisions...).
Recollir i aprovar les propostes que arribin des dels àmbits sectorials i
territorials.
Decidir nous projectes i línies de treball.

Qui en forma part
• Entitats i àrees de l’administració pública per la seva representativitat o
significació a la ciutat.
◦ Administració pública. DSAC, Districte
◦ Entitats
• Representació del CAB com entitat gestora
• Representació de taules de programes i projectes.
• Representants que donin resposta als objectius i la diversitat del sector:
- Plans Comunitaris
- Gestores de Casals de Barri
- Entitats de pressupost de menys de 15.000 €
- Entitats usuàries (allotjades/serveis)
- Col·lectius no formals
- Persones expertes
Funcionament










Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell de Centre es reunirà com a
mínim dos cops l’any, prèvia convocatòria per part de la direcció de Torre
Jussana i d’acord amb l’ordre del dia aprovat per aquest.
Les trobades podran ser presencials o virtuals segons es consideri en cada
moment.
Tots els membres tenen dret a veu i vot. El sistema de pressa de decisions serà
per consens
L’eina de treball i comunicació que ha de garantir la transparència i bon govern
de Torre Jussana és farà a través del Decidim.tjussana. Eina que també ha de
permetre crear espais a la participació oberts a les associacions de la ciutat.
El Consell de Centre podrà convidar a les seves reunions a persones que és
considerin rellevants en funció de l’agenda del dia, així com constituir grups de
treball específics.
És comptarà amb una secretaria tècnica que anirà a càrrec de la direcció de
l’equipament, la qual participarà sense vot.

Disposició final
L’aprovació, així com la modificació, d’aquest reglament haurà de ser ratificada per la
majoria dels membres presents del Consell de Centre de Torre Jussana i/o a proposta
del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), l’entitat gestora.

