Reunió

Assistents

Comissió Impulsora del procés de revisió de
la normativa de participació de
l’Ajuntament de Barcelona (3a sessió)

Mercè Pérez Salanova (experta), Pere Nieto(expert, Javier
Bonomi (Consell Immigració), Carles Meilan (Consell Esports),
Oriol Nicolau (CJB), Miquel Àngel Aragon (CAB), Enric Francès
(Coordiandora Poble-sec) Joan Maria Soler (FAVB), Josep
Garganté (CUP), Paco Sierra(C´s), Òscar Zayas (PP), Carlos
Rodríguez Escuredo(ERC), Elisabet Velo (CUP), Trini Capdevila
(ERC), Pep Ortiz (Coordinadora Nou Barris), Charlotte
Fernández (dinamitzadora debats Processos), Marc Majòs i
Manel (dinamitzadors debats òrgans d participació), Cristina
Merino, Elisenda Ortega, Laia Forné (Direcció Democràcia
Activa) i Gala Pin (Regidoria Participació i Districtes)

Lloc: Ajuntament Pl. Sant Jaume, sala Consolat de
Mar
Dia i hora: 18 de juliol a les 18h

Disculpen la seva absència: Montse Garcia de Fundació ECOM
i Gemma Altell del Consell de Dones

ORDRE DEL DIA
1. Presentació nous membres de la Comissió
2. Informació de les sessions de debat que s’han realitzat fins ara.
3. Sessió de debat sobre els òrgans de participació de l’Ajuntament.
REUNIÓ

1. Presentació de nous membres
 Es presenta a Carles Meilán, de l’entitat de promoció esportiva CET-10, que vindrà
a la Comissió en representació del Consell d’Esports de Barcelona. Es presenta
Javier Bonomi, de l’entitat Fedelatina, que vindrà en representació del Consell
d’Immigració.
 Es presenta Oriol Nicolau, que representa al CJB.
 En Pep Ortiz ve en representació de la Coordinadora d’entitats de Nou Barris, que
han mostrat interès en participar en el procés.
2. Informació sobre les sessions de debat que s’han realitzat fins ara
 Òrgans de participació: s’han realitzat 3 debats; un amb secretaris/àries de
consells, un amb vicepresidents/es i un amb els grups polítics municipals. Es
presenten els resultats a la Comissió Impulsora. Prèviament s’ha enviat un resum
per escrit a tots els membres de la Comissió.


Processos participatius: s’han realitzat 4 debats; un amb tècnics municipals que
participen en processos, un altre amb empreses de dinamització, un tercer amb
plataformes ciutadanes que han promogut processos participatius i un quart debat
conjunt dels tres col.lectius anteriors on a més s’ha convidat als grups polítics. S’ha
enviat resum d’aquest debat conjunt prèviament a la Comissió.

3.

Sessió de debat sobre els òrgans de participació
S’adjunta informe detallat del debat realitzat

Acords de la reunió


Es poden presentar propostes per escrit. Els grups polítics es van comprometre a fer
arribar els seves propostes i també ho poden fer les entitats representades a la
Comissió.



Convocar la següent reunió de la Comissió Impulsora a mitjans o finals del mes de
setembre per a realitzar el debat sobre processos participatius.

