Reunió

Assistents

Comissió Impulsora del procés de revisió de
la normativa de participació de
l’Ajuntament de Barcelona (4a sessió)

Mercè Pérez Salanova (experta), Oriol Nicolau (CJB), Miquel
Àngel Aragon (CAB), Joan Maria Soler (FAVB), Núria Martín i
Pep (CUP), Paco Sierra (C´s), Imma (PP), Carlos Rodríguez
Escuredo(ERC), Pep Ortiz (Coordinadora Nou Barris), Jordi
Gras (federació del Clot-Camp de l’Arpa), Gemma Altell
(Consell de Dones), Marc Parés (expert), Berta Clemente
(CiU), Charlotte Fernández (dinamitzadora debats Processos),
Eva Albaladejo, Elisenda Ortega, Laia Forné (Direcció
Democràcia Activa) i Fernando Pindado (Comissionat de
Participació)

Lloc: Ajuntament Pl. Sant Miquel 2n pis, sala
annexe a Lluís Companys
Dia i hora: 6 d’octubre a les 18h

ORDRE DEL DIA
1. Presentació de les Jornades dels dies 21 i 22 d’octubre
2. Procés de participació als Districtes
3. Sessió de debat sobre Processos Participatius.
REUNIÓ

0. Prèvia
Abans d’explicar el programa de les Jornades del 21 i 22 sorgeix un debat a la Comissió
sobre la implicació dels grups polítics en el procés de revisió de la Normativa.
Es considera important partir del consens del procés anterior.
Les entitats demanen conèixer la posició els diferents grups polítics i s’acorda que es
faran arribar les propostes dels grups polítics a tota la Comissió
1. Presentació de les Jornades del 21 i 22 d’octubre
 Les Jornades tindran lloc el 21 al Centre Cívic Convent de Sant Agustí i el 22 al
Conservatori Municipal.
 S’han programat tres debats. Una taula ciutadana formada per diferents entitats,
una taula d’alcaldesses i alcaldes de diferents municipis (i diferents grups polítics)
que han fet processos de modificació de la normativa i, un debat en grups adreçat
a membres de Consells Municipals.
 S’acorda que ambdós dies hi haurà una presentació a càrrec de la Comissió
Impulsora, junt amb els representants polítics.
Divendres 21: Gala Pin i Gemma Altell
Dissabte 22: Fernando Pindado i Mercè Pérez Salanova

2. Procés de participació als Districtes
 S’informa que durant el mes de Novembre es realitzaran els debats oberts a la
ciutadania al Districtes.
 Hi haurà un debat per a cada Districte on es convocarà a les Comissions de
Seguiment dels Consells de Barri, els membres dels Consells Sectorials de Districte,
les plataformes ciutadanes que han participat en processos i les entitats del
Districte.
 A cada debat es tractaran els tres temes: Òrgans de Participació, Democràcia
Directa i Processos Participatius.
 Posteriorment a cada debat hi haurà un document de resum de cada Districte i
després es farà un document de síntesi de tots els debats de Districtes que es
portarà a la Comissió Impulsora.
 Es farà arribar a la Comissió el Calendari dels debats.

3. Debat sobre Processos Participatius
 S’adjunta Informe complert del debat

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 (divendres) i la Mercè P. Salanova (dissabte) presentaran
les Jornades en nom de la Comissió Impulsora.
S’acorda que es farà arribar a la Comissió el Calendari de debats de Districtes.

