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ACTA COMISSIÓ DE TREBALL: tercera  reunió  

 

Data: 16 gener 2013  

Hora:  19.00 

Lloc: Sala Lluis Companys 

 

Persones assistents  

 

Presideix la comissió:  

Albert Claret ( Consell de la Joventut i vicepresident primer) 

 

Consell Sectorials 

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

 

Institucions significatives 

Miqui Aragón  ( CAB) 

 Alfons Tiñena (CAB), 

 

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) 

Eduard Thió ( UpB) 

 

S’ excusen:  Roser Vallhonesta ( Consell Ciutadà d’ Horta Guinardó), Josep Maria Soler 

(FAVB), Carlos Aledo, Núria Paricio ( Tot Raval), Jordi Gras ( Consell ciutadà de Sant Martí) 

 

Berta Clemente, Secretaria del Consell de Ciutat 

Orland Blasco, Tècnic del Consell de Ciutat 

 

 

Lliurament de material en paper a les persones assistents ( prèviament enviat per mail) 
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 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  

 

Es fa una esmena a l’acta ja que el Sr. Enric Estrenjer estava a excusats i assistents i no tenia ben 

escrit el nom. 

 

 

Breu síntesi de les intervencions: 

 

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

  Resum d’intervencions  

 

 

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

que tenien consens: 

 

A nivell operatiu, s’acorda: 

 

 Validar la presentació del projecte NRPC i de districtes amb els canvis proposats 

 Enviar les presentacions amb els canvis fets. 

 A la propera reunió: veurem la pàgina web i entregarem el cronograma. 

 

Breu síntesi de les intervencions: 

 

Acordem afegir tot el que l’Albert proposa a la presentació de les normes. 

Es deixa constància que la pàgina hauria d’incloure el calendari de reunions dels consells per si 

algú vol anar 

Cal que la pàgina sigui “ responsive web design” ( que s’adapti al dispositiu des d’on s’obre) 

Els apartats de la pàgina seran: pàgina principal/inici, Documents, eines pel debat, com participar, 

informació per aprofundir. 

 

En el cas del Consell Ciutadà, en la seva composició es proposa que sigui mínim 1/3 i no només 

1/3 justament per poder donar resposta a districtes que tinguin gran presència associativa amb 

ganes de participar. 
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No queda ben recollit la vertebració de demanda de punts de l’ordre del dia per fer-ho senzill i 

entenedor... es proposa aclarir-ho més i també fomentar que un ciutadà vagi a una associació, per 

exemple un veí o veïna pot adreçar-se a la seva associació de veïns tot i no formar part. 

 

 

 

Fem esmenes al document de districtes, sobretot pel que fa referència a comprensió i explicació 

dels temes. 

 

Altres temes per incloure al dictamen: 

 

 Hem de vigilar amb homogeneïtzar els districtes, cada districte té una vida pròpia i no 

obstant és lògic que hi hagi una norma base, el que aquesta norma base ha de ser prou 

flexible per permetre dinàmiques pròpies. A més a més unes normes no s’ estaran renovant 

cada dos anys, cal veure com ho fem prou obert per permetre que puguem anar incoporant 

noves formes de participar o noves dinàmiques. 

 

 La proposta inclou aspectes molt eteris , tot el que impliqui deixar les coses en la bona 

voluntat és perillós, cal recollir clarament els drets i deures tant de l’administració com de la 

ciutadania. 

 

 Quan parlem dels consells ciutadans caldria també plantejar-nos quins temes es 

tracten, ja que sovint l’ interès per un espai ve donat per la utilitat d’ assistir-hi. 

 

 Cal vertebrar la participació i facilitar la demanda de punts d’ordre del dia al ple, pel 

que fa al protocol, en el cas del consell de ciutat està molt clar, en el cas dels districtes 

costa més entendre com ho fem. 

 

 

 

 

 

 


