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ACTA COMISSIÓ DE TREBALL: Primera reunió  

 

Data: 28 novembre 2013  

Hora:  19.00 

Lloc: Sala Lluis Companys 

 

Persones assistents  

 

Presideix la comissió:  

Albert Claret ( Consell de la Joventut i vicepresident primer) 

 

Institucions Més Significatives de la Ciutat:  

Miqui Aragó ( CAB) 

Josep Maria Soler ( FAVB) 

 

Consell Sectorials 

Enric Francès, ( Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, vicepresident del CMAB) 

 

Consells ciutadans: 

 Jordi Gras, ( Consell ciutadà de Sant Martí) 

 

Fitxer General d’Entitats: 

 Eulalia Perarnau ( Associació Sants, Hostrafrancs i la Bordeta) 

  

Registre Ciutadà: 

Carlos Aledo 

 

Persones d’especial rellevància: 

Rosa Romeu 

 

Grups Municipals 

 Mari Carmen Fernández ( PSC) 

 Jordi Clausells ( ICV-euia) 

Eduard Thió ( UpB) 

 

CMAB 

Alfons Tiñena ( CAB) 

Núria Paricio ( Tot Raval) 
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S’ excusen:  Roser Vallhonesta ( Consell Ciutadà d’ Horta Guinardó), Enric Estrenjer  

 

 

Berta Clemente, Secretaria del Consell de Ciutat 

Orland Blasco, Tècnic del Consell de Ciutat 

 

 

Lliurament de material a les persones assistents: 

 

 Pla Director de Participació 

 Document provisional de Reglament General d’organització i funcionament dels 

districtes 

 Document provisional de Projecte de Reglament de Participació Ciutadana 

 Normes Reguladores de Participació Ciutadana 

 Normes Reguladores de funcionament dels districtes 

 Dictamen del Consell de Ciutat del Pla Director 

 

S’inicia la reunió amb el lliurament de la documentació i les presentacions personals.  

 

La Secretària del Consell  continua explicant que l’inici del Grup de Treball té per objectiu treballar 

la proposta normativa. 

 

Breu síntesi de les intervencions: 

 

 En Jordi Clausells expressa que el grup polític al que representa ( icv-euia) voldrien que no 

hi hagués aprovació inicial per tal de tenir temps de fer un debat profund sobre model. 

 L’Eulàlia Perarnau expressa que cal que els períodes coincideixin, tant el del procés del 

propi consell com el de les aportacions ciutadanes, que durin el mateix. 

 Respecte aquest tema el vicepresident primer expressa que aquest tema va ser tractat a la 

permanent del dia anterior i que el Comissionat va expressar que es podria allargar 

l’exposició pública per tal que coincidís amb el propi procés participatiu. 

 La secretària expressa que el que el ROM marca  els mínims que ha de durar una exposició 

publica no pas els màxims. 

 L’Alfons Tiñena creu que el consell ha de ser el “garant del procés” i que cal dissenyar un 

procés que arribi a tothom amb un material que de manera clara i didàctica marqui com era i 

com es proposa que sigui, en aquest mateix sentit es manifesta la Núria Paricio. 
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 L’Eduard Thió manifesta que és conscient que el termini que han tingut els partits no és 

equipament al de les entitats però que ell creu que pel debat calia partir ja d’un document i 

que si que és necessari un debat de l’ articulat de les normes, que alguns temes com les 

Audiències estan pendent i que el consell es un espai on la gent que participa en aquests 

òrgans ha de poder dir la seva 

 En general es valora que cal una reflexió general sobre la participació i recollir un document 

tipus el que s’ha fet de gestió cívica que marqui a on volem arribar. 

 

A nivell operatiu, s’acorda: 

 

 Que la secretaria elaborarà un material didàctic per explicar el projecte i es mirarà de fer una 

pàgina web 

 Es donarà marcat els canvis sobre la proposta normativa 

 Es donarà un resum de l’estat dels òrgans per districtes 

 

 

 


