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Jornada anual de Suport. Va aplegar prop de cent representants d’entitats socials i administracions el 6 d’octubre

Les obligacions de les entitats socials
com a grups d’interès o 'lobbys'
@suport_org

Entrevista a:

Víctor
García

Xavier Bernardí

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

avier Bernardí
va ser el principal ponent de la
jornada "Grups d'interès i novetats legals per
a entitats", organitzada
per Suport Associatiu
el dijous 6 d'octubre al
Pati Manning de Barcelona, i que va reunir
més de 100 representants d'entitats i administracions públiques.

X

reunir-se amb un regidor o
regidora del seu municipi?
Sí, sempre que l’objectiu d’aquesta reunió sigui el d’exercir
algun tipus d’influència —per
descomptat, legítima— sobre
aquests i aquestes representants municipals, com ara que
s’estableixin o es millorin determinats serveis, que s’aprovin, es
modifiquin o es deroguin normatives municipals concretes,
que s’adoptin decisions urbanístiques o que s’estableixin
línies d’ajuts o subvencions.

A l’acte també
es va tractar el
registre horari
o el protocol
per a delictes

"Volem que el registre
compartit estigui l’any vinent”

No, en canvi, en altres casos,
com en el supòsit de contactarhi únicament amb caràcter protocol·lari o per interessar-se per
l’estat de tramitació d’un procediment concret.

Aquesta jornada va respondre a l’anunci que
Justícia crearà un registre únic de grups d’interès per a tots els ajuntaments, arran de la llei
que obliga les corporacions locals a fer pública
la relació entre càrrecs
de l’Administració i les
entitats. A la jornada
també es van explicar el
protocol de prevenció de
delictes i l'obligació del
registre horari de la jornada laboral.

Fins ara, quan sentíem
parlar de lobbys o grups
d’interès, sovint associàvem aquesta idea a grans
corporacions, i fins i tot a
vegades amb actuacions
més o menys opaques.
Què hauríem d’entendre
per grup d’interès?
L’expressió grup d’interès és
molt àmplia i no té cap connotació negativa, al contrari. La normativa catalana de
transparència considera grup
d’interès totes les persones fí-

Banca ètica

siques o jurídiques (i fins i tot les
formes d’activitat col·lectiva sense
personalitat jurídica) que duguin a
terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de normes,
en l’elaboració i l’aplicació de les
polítiques públiques o en la presa
de decisions per part de les administracions.
Per posar exemples concrets,
una associació de veïns, una
entitat cultural, una AMPA o
un club esportiu han d’inscriure’s al Registre si volen

A banda del Registre de
grups d’interès de la Generalitat, existeixen altres registres com ara els d’alguns
ajuntaments o el del mateix
Parlament. Cal inscriure's
en tots? Què cal fer si es
vol dur a terme qualsevol
activitat d’influència en el
món local?
Ara mateix l’únic registre que
funciona amb una certa normalitat és el de l’Administració
de la Generalitat. El Registre
del Parlament encara no està
disponible i només dos ajun-

taments compten amb un registre incipient.
Des del Departament de Justícia hem plantejat a la resta d’institucions obligades
(Parlament, ajuntaments i
resta d’ens locals, universitats, corporacions públiques)
constituir un registre únic i
compartit per totes aquestes
administracions. És a dir, passar del registre actual, limitat
a l’Administració de la Generalitat i al seu sector públic, al
Registre de grups d’interès de
Catalunya.
Considerem que aquesta solució és la que aporta més
avantatges per a les administracions (perquè redueix costos d’inversió), per als grups
d’interès (és suficient una
única solució) i per a la pròpia
transparència (ja que és més
fàcil saber quins grups existeixen i quines activitats duen a
terme).
En això estem treballant, amb
la voluntat que aquest registre
compartit sigui una realitat el
proper any. Si alguna institució opta per crear el seu propi
registre, optarem per connectar-los i fer-los interoperables.
La nostra prioritat és la del registre únic o compartit.

Fundesplai i l’entitat financera tenen un conveni de col·laboració des de 2013

Treballadors/es de Triodos Bank visiten Fundesplai

E

positiu i sostenible de la
societat des del sistema financer. Aquesta missió es
materialitza en la seva política d'inversió i en els productes i serveis que ofereix,
als quals el banc incorpora
criteris de sostenibilitat i
impacte social positiu.

Triodos Bank és el primer
banc ètic d'Europa. Fundat a Holanda l’any 1980,
la seva missió com a banc
és contribuir a un canvi

Fundesplai i Triodos Bank
van signar un acord de col·laboració a finals de 2013,
mitjançant el qual l'entitat
ha pogut accedir a una millor liquiditat per finançar
els seus projectes socials
durant tot aquest temps.
Aquesta col·laboració reforça la coherència amb els
valors que impulsa Fun-

@fundesplai

Maria José
Navarrete

l passat divendres
30 de setembre
un grup de treballadores i treballadors
de diferents delegacions internacionals de
Triodos Bank va visitar
Centre Esplai, la seu de
Fundesplai al Prat de
Llobregat.

desplai i que comparteix
Triodos Bank.

Visita internacional. Els treballadors de Triodos pertanyien a diferents delegacions europees.

La visita de Triodos Bank
s'emmarca en la voluntat
del banc de conèixer millor
els seus clients. Durant el
recorregut, treballadors/es
de Triodos Bank van poder
escoltar de primera mà els
nostres projectes socials
i d'inclusió per a infants i
joves, així com conèixer les
particularitats de l'equipament Centre Esplai, un edifici referent en l'àmbit de la
sostenibilitat i que inclou un
alberg de joventut, auditori, sales de treball, aules de
natura i una important zona
verda, entre d'altres coses.

