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Acta de la reunió de la Comissió Impulsora de la modificació de la Normativa de participació 

ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 17 de maig de 2016. Sala de Consolat de Mar. 

 

Persones assistents 

Laura Valls de la coordinadora d’entitats del Poble-sec en substitució d’Enric Francés, Elisabet, 

assessora jurídica de la CUP, Miquel Àngel Aragón del Consell d’Associacions de Barcelona, 

Joan Maria Solé de la FAVB, Mari Fernández assessora del PSC, Joan Rodríguez coordinador 

grup CiU en substitució de J. Anton Sánchez, Carlos Rodríguez assessor del grup ERC, Lluïsa Erill 

del Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs i La Bordeta. 

Laia Forné directora de Democràcia Activa i Descentralització i Orland Blasco i Elisenda Ortega 

com a tècnics de l’àrea de Participació. 

 

Desenvolupament de la sessió 

Es presenten els assistents i introdueix la sessió la Laia Forné explicant que l’objectiu de la 

reunió és desenvolupar una proposta per a  articular la modificació de la normativa de 

Participació ciutadana de Barcelona. 

Es parteix de la proposta de modificació que es va fer en el mandat anterior, dels dictàmens 

del Consell Ciutadà i de la FAVB i, de la petició del Consell d’Associacions de Barcelona i de la 

FAVB d’obrir de nou el procés més enllà del debat sobre la normativa. La voluntat del govern 

municipal és obrir el procés al debat sobre què significa la participació a Barcelona al segle XXI i 

com aquest debat es pot reflectir en una nova normativa. S’ha convocat avui a les entitats que 

ja formaven part de l’anterior procés però cal que parlem de si és necessari ampliar aquesta 

comissió. El Grup Impulsor ha de vetllar pel procés i perquè es pugui arribar a acords. 

S’ha dissenyat un procés amb debats sectorials: grups polítics, tècnics, moviment associatiu.... 

però que confluiran en un mateix espai per tal que l’acord final sigui el fruit d’un procés 

transparent, obert i amb compromís de consens. També es vol obrir al debat a la ciutadania en 

general en un moment determinat del procés. El nostre compromís era tenir una proposta a fi 

d’any i amb aquest objectiu s’ha dissenyat el calendari que es presenta. 

S’han pensat articular tres àmbits de debat diferenciats: 

 Òrgans estables de participació 

 Democràcia directa 

 Processos urbans 

El Grup Impulsor coordinarà el procés haurà de fer una primera proposta de normativa 

recollint tot el que surti en els debats. 
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Les persones assistents a la reunió fan diverses consideracions: 

És necessari el compromís polític d’arribar a un consens perquè no succeeixi com en l’anterior 

procés que després de molt de treball no es va arribar a aprovar la nova normativa per falta de 

consens polític. 

En l’anterior procés el traspàs d’informació no va fluir prou entre el debat del moviment 

associatiu i el dels grups polítics, i ara s’hauria d’assegurar que en cada etapa disposem del 

feedback polític i d’un mínim acord que ens permeti seguir avançant en el debat. 

Es demana que es parteixi de tot el treball realitzat anteriorment, així com de les propostes de 

participació que han anat sortint en el procés del PAM. 

Es demana un document del govern que serveixi de marc per al debat. 

Es demana que participin en el debat altres entitats que normalment no participen dels òrgans 

estables de participació (per exemple, el Parlament Ciutadà). 

Es vol que el debat pugui arribar a la ciutadania que no forma part dels òrgans estables, tot i 

que es veu que pot ser complex per a un/a ciutadà/ana accedir a aquest tipus de debat.  

Es fan propostes dels temes que s’haurien de posar a debat durant el procés: 

 Quina és la unitat territorial mínima per a una consulta? Carrer, barri, Districte? 

 Com mesurar la qualitat dels òrgans de participació? 

 Com s’articularà l’elecció dels consellers/eres de Districte? 

 Acceptarem processos participatius impulsats per la ciutadania? 

 S’han d’eliminar òrgans de participació perquè n’hi ha un nombre excessiu? 

 Com articular la consulta directa? 

 Potser cal distingir entre Democràcia representativa, Democràcia directa i Democràcia 

deliberativa per tal de clarificar espais i funcions dels òrgans participatius.  

La Laia Forné introdueix que s’ha de fer una participació inclusiva i demana a les persones 

assistents a la reunió que facin propostes per a incloure més entitats a la Comissió. 

Acords: 

 Ampliar la vessant territorial amb alguna persona representant de plataformes 

ciutadanes (exemple: Fem Rambla). 

 Ampliar la Comissió amb una persona representant de la Fundació ECOM. 

 Incloure persones representants de l’àmbit cultural i de l’àmbit esportiu. 

 Incloure persones representants de col.lectius d’origen divers (exemple: Fedelatina o 

comunitat pakistanesa, ...) 

 


