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ACTA COMISSIÓ DE TREBALL: Quarta  reunió  

 

Data: 28 febrer 2014 

Hora:  19.00 

Lloc: Sala Lluis Companys 

 

Persones assistents  

 

Presideix la comissió:  

S’ excusa el Vicepresident del Consell, Albert Claret. 

 

Consell Sectorials 

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

 

Institucions significatives 

Alfons Tiñena (CAB), 

Pep Martí (FAVB) 

 

Fitxer General d’Entitats: 

 Eulalia Perarnau ( Associació Sants, Hostrafrancs i la Bordeta) 

  

Persones d’especial rellevància: 

Rosa Romeu 

Enric Estrenger 

 

Grups Municipals 

 Mari Carmen Fernández ( PSC) 

 Jordi Clausell ( ICV-euia) 

 

S’ excusen:  Roser Vallhonesta ( Consell Ciutadà d’ Horta Guinardó), Carlos Aledo, Núria 

Paricio ( Tot Raval), Jordi Gras ( Consell ciutadà de Sant Martí) Miqui Aragón  ( CAB), Eduard 

Thió ( (UpB) 

 

 

Berta Clemente, Secretaria del Consell de Ciutat 

Orland Blasco, Tècnic del Consell de Ciutat 
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Lliurament de material en paper a les persones assistents ( prèviament enviat per mail) 

 

 Presentacions en “ power point” de districtes 

 Presentacions en “power point” de normes de Participació 

 Acta de la passada reunió 

 

S’inicia la reunió amb el lliurament de la documentació  

 

 

Breu síntesi de les intervencions: 

 

 Es fan diverses esmenes concretes que s’han incorporat a la presentació dels districtes 

 Fem revisió de la pàgina web 

 Resum d’intervencions  

 S’entrega el cronograma 

 

 

Aquestes reflexions que ara recullo i que formaran part del dictamen més desenvolupades i 

que tenien consens: 

 

Breu síntesi de les intervencions: 

 

Revisem la pàgina que s’ha elaborat i es valora que sigui comprensible per tothom. 

Revisem la presentació dels Districtes i fruit d’aquesta discussió valorem que: 

 

Altres temes per incloure al dictamen: 

 

 Consells Ciutadans: Cal treballar el mecanisme pel que un punt s’eleva al ple. S’Obre un 

debat sobre les Consultives, es valora que en alguns districtes funcionaven per demanar 

punts d’ordre del dia al ple i a d’altres. Es decideix que el dictamen inclourà aquest punt 

especialment, com vertebrar la permanent i la participació. 

 

 

 

 

 

 


