ACTA COMISSIÓ IMPULSORA DEL PROCÉS DE REVISIÓ DE LA NORMATIVA DE
PARTICIPACIÓ

Data: dimecres 15 de febrer 2017
Lloc : Sala del Mig Lluís Companys de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel)
Hora: 17:30h - 19,15h
Assistents: Montse Sans (Federació ECOM), Miki Aragon (CAB), Enric Francès (Coord.
Poble-sec), Jordi Gras (Consell Ciutadà Sant Martí), Oriol Nicolau (CJB), Joan Ma Soler
(FAVB), Paco Sierra (Ciutadans), Mercè Pérez Salanova (experta), Carlos Rodriguez (ERC), ,
Oscar Zayas (PP), (PSC) Laia Forné (direcció Democràcia Activa), Fernando Pindado
(comissionat de Participació), Gala Pin (regidora de Participació), Elisenda Ortega
(Democràcia Activa), Eva Albaladejo (democràcia Activa), Gemma Altell (Consell de
Dones),
Es disculpen: Marc Parés (expert), Pep Ortiz (coordinadora A.VV. Nou Barris), Berta
Clemente (CiU)

Ordre del dia:
1.

Presentació de la proposta d’articulat de la nova normativa de participació.

1. Presentació i debat del document

Intervé en Fernando Pindado per explicar els punts més importants del nou document
articulat del Reglament de Participació.


Els juristes han vist que les Normes de funcionament dels Districtes és una normativa
orgànica de rang superior al del reglament de participació, ja que inclou els òrgans de
govern i la descentralització del districtes. Per això, no es poden incloure en el mateix
reglament la normativa de districtes i la de ciutat, de manera que s’ha optat per no
incloure la participació als districtes i debatre i fer una proposta de districtes en un
segon procés. Tot i així, la normativa de ciutat inclou alguns aspectes que fan
referència als districtes.



Es redactarà una Guia per saber com es durà a terme el reglament i que inclourà
especificacions que la normativa no pot recollir.



Cal tenir en compte que és una norma jurídica feixuga.
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Al preàmbul intentem explicar com s’han creat els canals per anar construint aquesta
normativa i la participació a l’Ajuntament, destacant les lluites veïnals i la construcció
col·lectiva de la ciutat.



S’ha afegit un apartat relatiu a la participació als serveis municipals que inclou la
menció a l’IRIS, que és el sistema de recollida de queixes de l’Ajuntament.



A ressaltar: capacitat d'iniciativa ciutadana (que pot accelerador o fre de l’Acció de
Govern)



Està previst al document la possibilitat de realitzar iniciatives ciutadanes amb efecte
immediat, amb propostes a les que el govern no es por negar (iniciar un procés
participatiu, contestar una pregunta al plenari .....)



La consulta requereix una majoria al Ple. Estem suggerint que es triï una data l'any per
promoure totes consultes (durant el mes de maig, excepte l’any que hi ha eleccions).

En Josep Ma Soler demana que s’expliqui perquè es demana una majoria del plenari per a
aprovar la convocatòria d’una consulta.
En Tati explica que la Llei catalana i la Carta Municipal fixen la majoria absoluta del ple per a
convocar consultes. La norma de 2002 assenyalava 2/3 del plenari, la proposta actual és que
sigui majoria del ple.
Paco Sierra pregunta si l’alcaldessa pot convocar consultes o només el plenari. No queda
clar en el redactat. També és de l’opinió que caldria simplificar el text perquè la ciutadania
pugui entendre’l millor.
Tati: és cert, s’ha de clarificar el text, ja que només el plenari pot convocar una consulta. És un
primer text i hem d’intentar que sigui més curt i simple
La Gala recorda que està previst fer una guia d’implementació de la normativa que serà més
entenedora.
Canals de participació


La normativa intenta clarificar els canals de participació, definint els següents:


Processos



Òrgans



Fòrums



Consultes populars
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Òrgans de Participació
En la part d’Òrgans de participació en Tati vol destacar que es donen més competències al
Consell de Ciutat
En Miki Aragon demana que sigui preceptiu que alguns temes vagin obligatòriament als
consells.
En Tati explica que a l’article 30 es diu que el regidor/a ha de rendir comptes 1 cop l’any al
consell del que és president/a.
Mercè: proposa que el text faci esment a l’avaluació del funcionament dels òrgans, sobretot
pel que fa a la seva incidència en l’acció de govern. Explica que un cop l’any, el Consell
Municipal de Benestar Social , avalua la incidència de els seves propostes en l’acció de
govern seguint la traçabilitat de les mateixes.
Sistema de garanties de la norma
Es preveuen diferents òrgans de garanties:


La comissió processos: és una comissió interna que garanteix que estiguin tots els actors
en el procés, tant els que estan a favor com els que estan en contra de determinada
acció. Cal tenir en compte que hi ha sectors que no venen i els hem d'anar a buscar
perquè vinguin.



Comissió de seguiment de consultes: garanteix la imparcialitat de les consultes.



Comitè d'Empara: és un òrgan de garanties per a l’aplicació de les norma.

Plataforma digital amb elements mínims
És un apartat nou que la Norma incorpora, tot recollint les possibilitats de participació que
ofereixen les noves tecnologies.
En Miki demana que es pugui accedir a la plataforma con a entitat/col·lectiu. Una proposta
seria que les entitats declarades d’interès puguin fer servir plataforma a nivell intern. Caldria
posar una addicional sobre que és entitat d’interès i què significa. És un debat que cal fer.
Gala: potser no ha d'estar a la normativa però es pot incloure al Pla Director d’Associacions
Tati: una cosa es la declaració d’utilitat pública que té efectes fiscals i l’altre l’interès ciutadà,
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que només té efectes a nivell de l’ajuntament. Proposa crear una categoria d’entitats amb
iniciativa econòmica, que pugui accedir a contractes de l’administració, ja que s’han de posar
altres canals econòmics que no passin nomes per subvenció, son línies de futur a treballar.

Calendari previst per a l’aprovació de la Norma:


16 març a Comissió de govern



19 abril: Comissió Presidència del plenari



Juny o juliol: aprovació definitiva

Gala: proposa explicar a premsa el nou text, conjuntament, tota la comissió impulsora.
Paco Sierra: per a nosaltres l’important és que es respecti la llei i que hi hagi un retorn de la
participació.
Tati: el que és important és que tant les entitats com els grups polítics trobin en aquesta
norma el marc per a desenvolupar les seves polítiques.
Mercè: podem planejar que durant un temps es pugui avaluar l'impacte i fer també el
seguiment de l’aplicació de la nova normativa.
Miki: hem de començar a pensar com ajudar a les entitats a promoure la iniciativa ciutadana
que incideixi en l’acció de govern.
Gala: aquesta normativa ens ha de servir per bastants anys i ha de poder encaixar canvis
socials. Estan oberts tots els canals possibles per a fer aportacions al text.
Josep Ma: recorda el comunicat que han fet les entitats perquè s'arribi a un acord polític.
Resum d’acords


Es faran les reunions bilaterals que calguin a demanda dels interessats.



Tots els canals possibles per a fer aportacions estan oberts.



Les aportacions s’haurien de fer arribar abans del 16 de març que es quan està
previst que el text vagi a Comissió de Govern



S’explicarà la proposta a premsa de forma conjunta com a Comissió Impulsora.
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