
 

 

 
 

Proposta per validar la COMISSIO PERMANENT 
Al plenari del 29 de juny de 2016 

 
 
Presidenta delegada: 
Sra. GALA PIN, Regidora de Participació i districtes i en representació del Grup Polític Municipal 
De Barcelona en Comú 
 
Vicepresidenta Primera:  
PENDENT DE NOMENAR 
 
Vicepresident Segon:  
PENDENT DE NOMENAR 
 
Representants dels Grups Municipals 
Sr. RAIMOND BLASI, en representació del Grup polític Municipal de CiU 
Sra. MARILÉN BARCELÓ, en representació del Grup polític municipal de Ciutadans 
Sra. TRINI CAPDEVILA, en representació del Grup Polític Municipal d’ERC  
Sr. JAUME COLLBONI, en representació del Grup polític Municipal del PSC  
Sra. ANGELS ESTELLER, en representació del Grup Polític Municipal de PPC  
Sr.  JOSEP GARGANTÉ, en representació del Grup Polític Municipal de la CUP 
 
Representants dels Consells Sectorials de Ciutat 
Sr. Miquel NADAL , en representació del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona  
Sr. Enric FRANCÈS, en representació del Consell Municipal d’Entitats de Barcelona. 
 
Representants dels Consells Ciutadans de Districte 

Sr. Joan BORDETAS I CASTELLS, en representació del Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample 

Sr. JORDI GRAS MATEU,  en representació del Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí  
 

Representants de les Institucions de Ciutat 
Sr. Oriol NICOLAU, en representació del Consell de la Joventut de Barcelona 

Sr. Albert RECIO, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

 
Representants de les entitats del fitxer general d’entitats 

Sra. Felisa PEREZ ANTON, en representació de l’ABD 
Sra. Montse BALAGUER, en representació de la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa 

 

Representants de l’apartat de persones d’especial rellevància ciutadana 
Sra. Laura ROJAS NUÑEZ,  

Sra. Anna BALLETBÓ I PUIG 
 

Representants de l’apartat de persones del registre ciutadà 
Sra. Imma GONZALEZ GALLO 

Sr. Delfí COSIALLS PUEYO 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
Procés de selecció de la Comissió Permanent 

 
Els sis àmbits que tenien que escollir dues persones per formar part de la comissió Permanent s’ha 

fet en un procés que ha comportat dues sessions de treball, la primera per presentar propostes i la 
segona per decidir les persones entre els integrants de cada àmbit. 

 

A. Àmbit Consells ciutadans de districte:  
 

En aquest cas només hi havien dues persones interessades i en la darrera reunió de l’àmbit es va 
acordar que fossin les dues persones proposades els representants de l’àmbit a la Comissió 

Permanent. 

 
B. Àmbit Consells sectorials:  

 
En aquest cas només es van presentar dues persones interessades que van ser acceptades en la 

darrera sessió del seu àmbit. 
 

C. Institucions Rellevants:  

 
En aquest cas es van presentar 9 candidatures:  

 
- PIMEC-Comerç 

- Universitat de Barcelona 

- Consell de les Associacions de Barcelona 
- Consell de la Joventut de Barcelona+ 

- Cambra de Comerç de Barcelona 
- Taula del Tercer Sector 

- FAVB 
- Fundació Barcelona Comerç 

- FAPAC 

-  
en la segona sessió de l’àmbit es va decidir donar uns  dies mes per donar la oportunitat a les 25 

institucions i entitats que donessin el seu suport a dues candidatures, van participar 14 dels 25 
membres de l’àmbit i van sortir amb mes suports:  

 

-  el Consell de la Joventut de Barcelona i  
-  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.  

-  
Els resultats es van comunicar per correu electrònic a totes les institucions de l’àmbit. 

 

D. Fitxer General d’Entitats:  
 

En aquest cas es van presentar 9 candidatures i es va decidir ampliar le termini perquè les 15 
entitats d’aquest àmbit poguessin donar suport a dues candidatures.  

Totes les entitats van donar el seu criteri i van rebre mes suports :  
 

- Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) 

- Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa 
 

 
 



E. Persones d’especial rellevància Ciutadana:  
 

En aquest cas, es van presentar 5 candidatures:  

 
- Anna Balletbó 

- Laura Rojas 
- Paz Cano 

- Jordi Porta 
- Maria Jose Calvo 

-  

A la segona sessió de treball , es va decidir fer la votació en aquell moment, al considerar que hi 
havia quòrum i per tant es podria realitzar. Una de les candidatures es va retirar i es va procedir a 

fer la votació entre les quatre persones presentades.  
Van ser escollides per majoria de vots: 

 

- Anna Balletbó 
- Laura Rojas 

-  
Es van produir alguns dubtes que es van traslladar a serveis jurídics i un cop resolts es va 

comunicar a les 13 persones del sector els resultats. 
 

F. Registre Ciutadà:  

 
Les persones que formen part d’aquest àmbit van proposar escollir quatre persones i que es 

partissin el mandat de quatre anys, dos la primer part del mandat i les dues següents la segona 
part . Es va acceptar la proposta per part de Secretaria del Consell de Ciutat al no entrar en 

contradicció amb el  propi reglament del Consell de Ciutat i ser un acord unànime del grup. 

 
Es van presentar 7 persones:  

 
- Delfí Cosialls 

- Carlos Ruiz 
- Inma Gonzalez 

- Jospe Conesa 

- Vicente Carbadillo 
- Àngel Serra  

- Montserrat Ferrando 
 

Van donar la seva opinió 11 d eles 14 persones d’aquest àmbit i van sortir amb me suports:  

Delfí Cosialls i Imma Gonzalez (Primera par del mandat) 
Montserrat Ferrando i Vicente Carbadillo (segona part del mandat) 

 
 

 

 


