
 

Reunió  

 
Comissió Impulsora del procés de revisió de 
la normativa de participació de 
l’Ajuntament de Barcelona  
 
 
Lloc: Ajuntament Pl. Sant Miquel Entresòl, sala 3  

 
Dia i hora: 30 de març a les 19h 

Assistents 
 
Mercè Pérez Salanova (experta), Alejandro Pérez (CJB), 
Miquel Àngel Aragon (CAB), Joan Maria Soler (FAVB), Enric 
Francés (coordinadora Poblesec) Paco Sierra (C´s), Òscar 
Zayas (PP), Carlos Rodríguez Escuredo(ERC), (PSC), Berta 
Clemente (CiU),),  Eva Albaladejo, Elisenda Ortega, i Fernando 
Pindado (Comissionat de Participació), Gala Pin, 
 

Disculpen la seva assistència: Jordi Gras, Laia 
Forné 

 

ORDRE DEL DIA  

 
1. Calendari procés 
2. Proposta de retorn durant el període d’exposició pública 

 

REUNIÓ 

 

La Gala Pin obre la sessió fent un resum de les principals aportacions i demandes dels 

grups polítics que han realitzat respecte la nova normativa aprovada en comissió e 

govern el 16 de març.   

 

PP: que les consultes es limitin a temes de nivell municipal i es racionalitzin els 

consells (disminució de nombre). 

 

Ciutadans: que la participació tingui sempre un retorn real a la ciutadania 

 

CUP: no va fer aportacions 

 

ERC: millorar les convocatòries i informació dels espais de participació 

 

PSC: que es puguin fer consultes a nivell de barri 

 

PDCat: va demanar l’ampliació del període d’exposició pública i desenvolupar un 

procés de participació de retorn i explicació de la normativa. Es va presentar una 

proposta per escrit i ara en donem la següent resposta: 

 

 S’amplia període exposició pública a dos mesos 

 Es proposarà al Consell de Ciutat que emeti un Dictamen després de 

l’aprovació provisional (19 d’abril).  



 Es proposa un Grup de treball del Consell de Ciutat per a analitzar la 

normativa, que s’ampliaria als consells sectorials quan es parli de l’apartat 

de la normativa que fa referència als òrgans de participació. Aquesta 

proposta es durà a la propera permanent del Consell de Ciutat, prevista pel 

21 d’abril. 

 Ja s’ha informat als secretaris/àries dels consells sectorials que trametran la 

informació a tots els membres dels consells. 

 Consells de barri: s’informarà i s’obrirà torn de paraules en aquells consells 

de barri que es convoquin entre el 19 d’abril i el 19 de juny. 

 Es convocarà un debat obert a cada districte, convocant als membres de 

consells sectorials i consell ciutadà. 

 Es farà una eina didàctica d’explicació de la normativa per passar als 

consells de barri i als debats. 

 Tota la informació del procés estarà disponible a la plataforma 

Decidim.barcelona. 

 

Intervencions sobre el procés participatiu durant l’exposició pública 

 

Berta Clemente: creu que el procés s’ajusta a la proposta realitzada pel PDCat i 

garantiran l’aprovació inicial, tot i que es manifestaran plenament sobre la normativa 

durant el període d’exposició pública. 

 

La proposta d’ampliar l’exposició pública és necessària per tal de poder fer els debats 

al territori (districtes i barris). 

 

Joan Ma Soler (FAVB) retorn als districtes molt important 

s’ha ‘explicar bé 

què és competència de les normes i què és competència de descentralització 

 

Berta: durant l’exposició pública explicar molt bé què entra a les normes i què no. 

 

Mercè: els debats eren molt rics. plantejàvem el suggeriment de quin aprofitament 

podem fer d’aquestes aportacions. Documents molt ben formulats. Material disponible 

a la web.   

 

Quin marge hi haurà per a fer aportacions? 

 

 

Fernando Pindado explica que fins al 19 d’abril s’incorporaran les aportacions de 

l’Informe de l’IMDP i l’informe d’impacte gènere. Posteriorment també es poden anar 

incorporant esmenes o aportacions. 

 

En tot cas, es facilitarà als diferents grups polítics, abans del 19 d’abril, el text 

assenyalant les parts que han canviat o s’han incorporat i perquè s’han modificat (és 

adir: a proposta de quin col·lectiu). 

 

Breu calendari: 

Aquesta setmana i la que ve: reunions bilaterals amb diferents grups polítics.  



Nou text amb un detall de què ha canviat i perquè, a l’abril 

aprovació inicial a Comissió de Presidència el 19 d’abril  

2 mesos d’exposició publica. 

 

Possiblement, el període d’al·legacions es solaparà amb la incorporació d’esmenes 

pels grups 

 

Demandes de modificacions del text: 

 

Miki Aragón de la CAB demana que els valors del preàmbul del dictamen del consell 

de ciutat realitzat al 2014, s’incorporin en el preàmbul de la nova normativa. 

 

Alejandro Pérez (CJB) demana que s’incorpori una referència als joves  

Tati: si en algun lloc creieu que estaria bé parlar de joves, feu la proposta. 

 

 

Diferents persones de la Comissió esmenten la necessitat de desenvolupar una eina 

pedagògica per tal d’explicar la nova normativa. 

 

Alejandro Pérez (CJB): Video o power pedagogico  

 

Elisenda Ortega explica que s’està preparant una Guia d’implementació senzilla i 

pràctica, en diferents formats i llengües, amb versió de lectura fàcil, gràfics incorporats, 

etc. 

 

Joan Ma Soler (FAVB)Fem una guia de com incidir en la politica del barri o municipi 

 

ECOM: complementar-ho amb accions de difusió. tallers.  

 

Mercè: Les normatives són una condició necessària però no són suficients. les 

dinàmiques i els procediments són molt importants. Caldria anar construint una caixa 

d’eines pels professionals i pels polítics. 

 

Després de l’aprovació caldrà seguir realitzant una tresca pedagògica Important: dir-li 

a la gent què regula i què no regula la norma. 

es planteja marcar uns mínims de participació? convocatòries…. actes…. 

 

Tati: canvi de visió en els òrgans. cada òrgan ha de fer la reflexió.  

 

ECOM: acords i pactes com es regulen? 

 

FAVB: parlar d’això no crea entusiasme, potser per escepticisme acumulat. les coses 

es demostren andando. els exemples i la pràctica és el que farà…. ens és complicat 

saber si el nombre de signatures és adequat o no. Caldrà avaluar. El sostre normatiu 

en la democràcia directa també és un impediment. hi ha un altre debat no tancat que 

és l’àmbit territorial de istricte. hi ha por de demndes imbi, però també pot haver 

mecanismes: resolució de la coissió d’empara. seria també un tema educatiu. el tema 

d’una plaça, equipament, etc, pot ser educatiu. 



 

Gala: por a posar el pes polític a la comissió d’empara. em fa por que no funcioni i que 

tingui un criteri polític.  

 

Francés: Com es resol llavors un conflicte de barri? 

 

Tati: disposició per a què es revisi la norma en un plaç de 5 anys. 

 

Procés participatiu: eina per abordar conflictes de barri 

 

Gala: som conscients que el debat hi és, tant a òrgans territorials com a consultes de 

barri. 

 

S’explica la Iniciativa ciutadana del Zoo 

 

 

 
 

Resum d’acords de la reunió 

 

 Es faran arribar els documents d’aportacions dels grups polítics a totes els membres de 
la Comissió Impulsora. 

 S’acorda que la Gemma Altell i la Mercè P. Salanova presentaran les Jornades en nom 
de la Comissió Impulsora. 

 S’acorda que es farà arribar a la Comissió el Calendari de debats de Districtes. 

 


