Comissió Impulsora procés de
modificació Normativa Participació
Ajuntament de Barcelona 2016

Acta de la 2a sessió de la Comissió Impulsora de la modificació de la Normativa de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 15 de juny de 2016. Sala de Consolat de Mar.

Persones assistents
Persones expertes: Mercè Pérez Salanova, Pere Nieto
Entitats: Montse Garcia de Federació ECOM, Gemma Altell de Xarxa Catalana de Dones directives i professions d’Acció
Social (Consell de Dones), Miquel Àngel Aragon del CAB, Lluïsa Erill del Secretariat de Sants-Montjuïc, Enric Francès de la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, Joan Maria Solé de la FAVB.
Grups polítics: Trini Capdevila d’ERC, Imma Delgado PP, Francisco Sierra Ciutadans, Joan Antón Sánchez CiU.
Direcció de Democràcia Activa: Laia Forné, Elisenda Ortega, Eva Albaladejo, Cristina Merino
Tècnics de suport pels debats: Charlotte Fernández i Marc Majòs
Regidoria de Participació: Gala Pin
Persones disculpades: Jordi Gras , CJB, CUP (problemes de convocatòria)

Ordre del dia:
1.
2.
3.

Presentació dels nous membres de la Comissió Impulsora
Presentació dels documents que seran la base dels debats del procés
Calendari de debats i del procés en general

Desenvolupament de la reunió
Presentació de nous membres de la Comissió Impulsora
Laia Forné dóna la benvinguda a les persones assistents.
Elisenda Ortega passa a explicar les gestions que s’han fet per a incorporar nous col.lectius a la Comissió:







S’ha convocat a la Federació ECOM com a entitat de persones amb diversitat funcional i estan a la reunió.
S’ha convocat a la vicepresidència del Consell de Dones (Xarxa Catalana de Dones directives i professions
d’Acció Social) i assisteixen a la reunió.
Estan pendents de designar una persona/entitat com a membre de la Comissió: el Consell d’Immigració i el
Consell d’Esports, la setmana que ve tindrem una proposta d’entitat.
S’ha convidat a participar a Teresa Crespo, vicepresidenta del Consell de Benestar Social, però ens ha
comunicat que no li era possible participar de la Comissió. En el seu lloc s’ha convidat a Oriol Illa de la Taula de
Tercer Sector, però encara no ha confirmat la seva participació.
S’ha convidat a la Fundació Barcelona Comerç (a proposta de CiU) com a entitat de comerciants de la ciutat, no
ha confirmat encara la seva participació.
Com a persones expertes s’ha convidat a Mercè Pérez Salanova i a Pere Nieto, que assisteixen avui a la reunió.
També s’ha convidat a Albert Claret que ha comentat que només podrà venir puntualment a alguna sessió i a
Marc Parés, que en aquest moment és fora de Barcelona però està disposat a incorporar-se a partir de
setembre.

Presentació dels documents
La regidora Gala Pin presenta els documents de la carpeta que serviran per a la realització dels debats sobre
participació que es faran a partir d’ara.
Assenyala que s’ha volgut aprofitar i recopilar tota la feina del mandat anterior que, pot veure’s reflectida en els
documents de columnes que s’han imprès però que s’enviaran a tothom per email en els propers dies.
El document Materials de debat per a l’elaboració de les normes de participació ciutadana té la voluntat d’anar
més enllà, d’obrir el camp d'acció a partir del que s’ha treballat amb anterioritat. Destaca que es posa més
èmfasi en els processos de participació i que es concep la participació com a un eix transversal de polítiques
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públiques. S’aborda la democràcia directa i la incidència directa de la ciutadania en la política i, també s’aborden
qüestions clau com l’enfortiment associatiu i la gestió cívica; eines perquè la ciutadania gestioni serveis.
És un document llarg però que intenta recopilar els debats que s'han generat des de fa temps. No és un
document per a fer esmenes si no que és un element de debat.
Al desembre tindrem un altre document, que no serà aquest, però que serà fruit del debat que hem tingut entre
tots. El que estem plantejant en el procés és quina participació volem per a Barcelona, malgrat els governs que
hi puguin haver en el futur, per això el consens d’aquest procés és tant important.

Calendari dels debats i del procés en general
Laia Forné explica molt breument el procés de participació de revisió de les normes.
Recorda que els debats es faran en tres blocs: òrgans de participació, democràcia directa i processos urbans.
La 1a fase: debat amb els propis actors de cada àmbit
La 2a fase: obertura del debat a tota la ciutadana

Marc Majòs, d’Indic, explica com es plantegen metodològicament els debats de l’àmbit d’òrgans de
participació
Es tracta obrir la mirada dels òrgans de participació. En primer lloc es planteja el debat: Què està passant als
consells? A partir de la realitat actual, què volem que passi als consells? Què hem de canviar per a què això
passi? Es preveu que hi hagi aportacions a tres nivells: composició, objectius i, organització dels Consells
En segon lloc es debatria: Quines dificultats hi ha d'implementació? I oportunitats de millora?
Es construiran dos documents a partir dels debats:
*Un document d’aportacions a la norma
*Un segon document d’aportacions més enllà de la norma

Charlotte Fernández explica la metodologia en els debats sobre processos participatius
Es preguntarà en els debats: Com s’han de plantejar els processos de participació? Hem de pensar en clau de
criteri i anar més enllà de la norma. Cal assenyalar els elements a tenir e compte abans, durant i després
(impacte) dels processos participatius, bé es tracti de processos endegats per l’administració o, per la
ciutadania. Es tracta de posar en comú els elements de consens que defineixen els processos per a fer un
primer esborrany de criteris generals entre tots.
Hi ha tres perfils amb els que es faran debats: tècnics municipals que han participat de l’organització de
processos participatius, plataformes veïnals i entitats que han desenvolupat processos i, en tercer lloc, les
empreses dinamitzadores i els tècnics professionals dels processos participatius. Calendari de debats: juny-juliol.

Intervencions i debat de la reunió
Com podem fer per conèixer l’opinió de les persones que normalment no participen en els òrgans i processos
de participació?






Fóra bo que les entitats de segon grau que participen de la Comissió Impulsora poguessin recollir
l'opinió d’aquelles persones que normalment no participen i són membres de les seves entitats.
El repte és com fer entenedor aquest procés a la ciutadania, ja que des de les entitats hi ha
dificultats per fer arribar el debat. Potser estaria bé tenir material explicatiu clar i senzill com un
fulletó.
Hem de ser conscients que hi ha poc interès en parlar de la participació en general, no podem tenir
grans expectatives de què participi molta gent, però hem de fer el possible perquè sigui fàcil
participar-hi.
El problema real també és la falta de temps de la gent per participar. Per això és necessari ser clars i
anar al gra i, tenir material senzill molt ben explicat per a les entitats.
Pot ser important convocar a entitats i/o persones que han deixat d’anar a òrgans de participació per
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conèixer la seva opinió crítica respecte els òrgans.
Es constata que algunes entitats (com per exemple les que han impulsat el procés Carrers per a
tothom) són entitats petites però molt actives i segurament no han participat mai en un consell. Són
entitats que demanen espais més actius i operatius i se’ls hauria d’integrar en els debats.

Com no deixar-nos a ningú a l’hora de convocar a les plataformes veïnals?



Es proposa fer arribar la llista de plataformes a tots els membres de la Comissió per tal d’assegurar
que no ens deixem a ningú.
És fonamental incorporar a molta altre gent que pot tenir ganes de participar però no ho fa. Un
debat fonamental és qui legitima una plataforma o un procés veïnal? Hi ha processos previsibles,
però altres que partiran de la ciutadania i s'han de marcar criteris de representativitat o fins a quin
punt es té aquesta. Podríem tenir en compte processos que han fracassat o gent que ha deixat de
participar per analitzar perquè no han funcionat i què és el que no s’ha de fer.

Com establir els criteris del que és interès general i el que és interès particular a l’hora de definir els
processos de participació?





Com podem avaluar què és interès general i què no?
És fonamental el debat de la representació i la representativitat dels col.lectius no presents en la
participació (com exemple: persones d’origen divers). És un debat soterrat -transversal- que ha
d'estar present en el procés.
Podem afegir també el concepte de legitimitat en aquest debat.
L’interès general és el quid de la construcció de la ciutat.

Amb aquest procés estem demanant un canvi en les polítiques públiques i ens estem preguntant: Com s’han
de prendre les decisions polítiques?




Hi ha una part que sens dubte passa per l’actitud i la voluntat dels polítics. Es tracta d’una aposta
perquè la política sigui diferent.
Per això és importantíssim el retorn a la ciutadania en la participació.
El que resulti d’aquest procés han de ser unes normes ambicioses i a la vegada realistes per a la
implementació, el consens polític és fonamental.

ACORDS DE LA SESSIÓ






S’enviaran els documents de preparació dels debats per correu electrònic als membres de la
Comissió.
S’enviarà també a la Comissió la proposta de plataformes veïnals a convocar per assegurar-nos que
no ens descuidem a ningú
Es mirarà d’introduir una sessió de debat entre les entitats/persones que han sortit dels òrgans de
participació per estar en desacord amb el seu funcionament, per tal de conèixer també la seva
opinió.
L’Ajuntament elaborarà un fulletó explicatiu del procés adreçat a persones sòcies d’entitats i
ciutadania en general.

Propera reunió


Com que hi ha diferents disponibilitats, s’acorda fer un doodle per saber quin dia anirà millor a
tothom de la setmana del 18 de juliol.

