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                              Reunió de coordinació de consells de participació 
                    divendres 6 de febrer de 2009, 12 hores, Centre Cívic Pati Llimona 
 
Assistents a la reunió:  
 
Ramon Nicolau , Comissionat de l’Alcaldia de Participació; Gerard Preminger , 
Director de Serveis de Participació; Maria José Calvo , secretaria del Consell de 
Ciutat. 
 
Dels Consells sectorials:  
 
Alícia Fernández , Consell escolar Municipal;  Carles Giner , Consell de Cultura;  
Amèlia Garcia , Consell Municipal de Consum i Consell de Ciutat i Comerç;  Malika 
Zajoued  Consell de les Dones; Carles Gil , del Consell Municipal de benestar Social , 
del Consell assessor de la gent Gran, Consell de Gais i Lesbianes i Consell del Poble 
Gitano ; Pilar Riesco , del Consell de Cooperació, Àngel Aragues , del Consell 
Municipal d’Associacions de Barcelona, Xavier Adell  del Consell Municipal de Medi 
Ambient i del Consell Municipal en defensa dels animals. 
 
Dels Consells ciutadans de districte: 
 
Núria Pey ,  Consellera tècnica del districte de Sants- Montjuïc; Joan Sánchez , 
Conseller del Districte de Sant Martí; Josep Barberà , Conseller tècnic del districte de 
Sarrià - Sant Gervasi; Pere Nieto , Conseller tècnic del Districte d’Horta- Guinardo; 
Oscar Garcia , Secretari del Consell Ciutadà del Districte de Gracia; Joan Sanchís,  
Vicepresident del districte de l’Eixample; Joan Carpio , Conseller tècnic del districte de 
Sant Martí, Conseller tècnic del districte de Ciutat Vella;M. Àngels Vivanco , Secretaria  
Consell Ciutadà de Eixample 
Berta Cendrós Secretaria  Consell Ciutadà de Ciutat Vella;  
 
Altres;  
 
Joan Bares , tècnic de la Direcció de participació, Glòria Meler , Directora del 
Programa de participació i Orland Blasco  tècnic del Conselld e Ciutat. 
 
disculpen la seva assistència; Iolanda Collboni del Districte de Gracia 
 
 
Orde del dia  
 

1. Presentació de l’estat de la qüestió  del Pla Director de Participació de 
l’Ajuntament de Barcelona 

2. Renovació del Consell de Ciutat 
3. Proposta de coordinació dels Consells per part del Consell de Ciutat 
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 Ramon Nicolau  presenta l’orde del dia, explica que hi ha la voluntat d’enfortir la 
coordinació de la participació municipal, però no de sovintejar les reunions, recorda 
que ara fa un any de la primera reunió i cedeix la paraula a Gerard Preminger 
 
1.-  Pla Director de Participació  
 
Gerard Preminger , explica en quin moment es troba el pla director, diu que fa un any 
en aquesta mateixa sala ja es va informar de la posada en marxa del pla, diu que tots 
els presents ja coneixen el pla i que de totes maneres en la documentació que s’ha 
donat a la reunió s’explica  tot el seu procés i la seva aplicació, que afecta al conjunt 
municipal i vol la complicitat dels sectors i els districtes. 
A continuació passa a explicar l’estat actual del procés; en aquest moment esta en al 
fase final de la diagnosi, que consta de quatre apartats:  

1. Qüestionaris: que s’han fet a experts, tècnics i secretaris de consells, molts 
secretaris ja heu contestat un qüestionari que en aquests moment la Fundació 
Catalunya Segle XXI esta elaborant una síntesi d’aquests resultats. 

2. Òmnibus: S’han elaborat unes preguntes sobre participació a l’enquesta 
Òmnibus del mes de novembre de 2008 amb una mostra de 1000 entrevistes 
telefòniques 

3. Buidatge de les respostes del  Procés del PAM “ Tu que faries?”sobre temes 
participatius  

4. Estudi sobre les associacions de la ciutat i la seva visió sobre la participació 
ciutadana a Barcelona. 

 
Es preveu que a l’abril de 2009 es disposi d’una primera síntesi dels quatre àmbits 
esmentats i per poder fer un seguiment del procés s’han creat dues comissions de 
seguiment: una tècnica i una altre política, que ja s’han trobat en un parell d’ocasions 
per anar analitzant la feina que es va fent i la pròpia implicació dels consells en aquest 
procés com a membres actius de la participació. En aquest sentit per articular els 
consells, Gerard Preminger presenta a Joan Bares que explica una sèrie de propostes 
que han estat elaborant des de la direcció de participació per millorar el nivell 
d’informació i de coordinació dels consells 
 
Joan Bares , presenta les propostes per millorar el coneixement entre consells que es 
concretarien en tres eines tècniques: 

- Un espai restringit a la intranet municipal per centralitzar la informació dels 
consells i alhora intercanviar informació entre els secretaris. 

- Un Contenidor únic de documents importants que generen els diversos 
consells sectorials i de districte, accessible per als treballadors municipals de 
participació de totes les àrees i districtes. 

- Portal dels consells, aquesta eina seria de cara a l’exterior, per millora els 
coneixements d ela ciutadania sobre els òrgans de participació de que disposa 
l’Ajuntament de Barcelona, amb una agenda i es podria ajudar als consells que 
not enen web a crear-ne una. 

 
Ramon Nicolau  obre un torn de paraules sobre els temes tractats fins ara: 
 
M. Àngels Vivanco , explica que es una bona opció l’ajuda que s’ofereix per tenir 
recursos, perquè no poden assumir des del mateix consell ciutadà de districte altres 
tasques tècniques. 
 
Pere Nieto,  diu que sobre la proposta d’organitzar una web de totes els consells, 
considera que els consells ciutadans de districte haurien de fer servir la mateixa web 
del districte. 
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Ramon Nicolau , diu que es proposa potenciar les eines, però l’operativitat i els 
continguts ha de ser cada consell que valori com pot ser mes útil, que cada districte 
haurà de triar que penja a la web del Districte, a la web del Consell Ciutadà i a totes 
dues. 
 
Pere Nieto,  exposa que amb la nova pauta de districtes, poder haurà de venir en 
aquestes reunions els nous directors de participació, prevenció i promoció de barris 
que es creen, per coordinar les propostes d’Internet i de webs. 
 
Ramon Nicolau , diu que es valorarà la possibilitat d’una convocatòria doble amb la 
nova organització dels districtes, tenint en compta els tècnics i els consellers, veure el 
que es pot fer, i com en l’àmbit de webs es pot clarificar la responsabilitat i evitar 
dobles feines. 
 
Joan Bares , aclareix que la mateixa informació pot sortir a tantes webs com es volguí, 
però que l’important es que es faci la informació un sol cop, no doblar esforços 
d’entrada, esta pensat per estar integrat en el sistema de webs dels districtes. 
 
Joan Carpio  diu que li agrada la idea, però pregunta qui portarà el seguiment ?, el 
conseller tècnic o el nou director de participació. 
 
Gerard Preminger , esmenta que es tracta de facilitar eines, però que els continguts i 
la organització interna es un tema propi dels diferents consells de cada sector o 
districte. 
 
Carles Giner  diu que aquestes eines son interessants però que cada consell te la 
seva identitat i s’ha de garantir l’accessibilitat a les mateixes, segurament el Carles Gil, 
des del Consell Municipal de Benestar Social ens podria dir com fer-ho. 
 
Joan Bares , explica que es garanteix el màxim d’accessibilitat, amb l’estàndard  
d’accessibilitat. 
 
Carles Gil , comenta que sobre el tema de la web troba be el suport que s’ofereix, des 
del CMBS s’han fet ara uns canvis i ens ha costat pensar els canvis i com fer-los, però 
tan important com fer-los es preveure les necessitats posteriors per al seu 
manteniment,s’ha  de preveure si tenim els recursos per poder-ho garantir, per tant 
requereix una previsió de recursos. 
 
2.- Renovació del Consell de Ciutat  
 
Maria Jose Calvo  explica el procés de renovació del Consell de Ciutat, un procés que 
es va posposar l’any passat i que s’aborda en aquest trimestre de 2009 i  comptar amb 
la vostra col·laboració, en el cas dels apartats dels consells sectorials i ciutadans de 
districte es demana una carta ratificant la persona que hi ha o informant-nos de la 
renovació de la persona que delegueu al consell de ciutat. 
L’àmbit amb mes complexitat en la renovació es en el cas del fitxer general d’entitats, 
en que s’ha de fer un procés de candidatures i d’eleccions, planteja fer aquest procés 
de presentació de candidatures fins el dos de març i fer les votacions el 6 de març, per 
fer aquestes eleccions si que es necessita la  col·laboració dels tècnics i consellers 
vinculats als consells de participació, perquè es disposaria d’11 taules electorals, una 
per districte, a més d’una de ciutat ubicada a la plaça Sant Miquel, aquesta última es 
farien responsables el consell de ciutat i la de cada districte es demana que es cobris 
des dels districtes amb algun tècnic i/o conseller a més d’algun membre del consell 
ciutadà per cobrir les hores d’obertura de la taula electoral. 
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En l’apartat del registre ciutadà, ja s’ha fet una carta a les persones que en formen 
part, per actualitzar les dades i saber si volen continuar per fer el sorteig aleatori , en el 
sorteig es garantirà que sigui equitatiu en genere, edats i districtes de la ciutat. 
 
Ramon Nicolau, respecte als consells sectorials i ciutadans de districte, la carta 
designant el seu representant la pot fer qui creieu convenient (President, Regidor, 
Secretari, Secretari del Consell ciutadà), i el representant pot ser el vicepresident o 
qualsevol altre membre, per decidir-ho es pot fer una permanent del consell on 
existeixi, o ho pot proposar el president del consell, a ratificar en el proper Plenari, 
vosaltres veureu com pot ser millor en cada cas. 
 
Núria Pey  diu que a Sants no es farà un plenari fins a finals d’any, i per tant la carta 
rafificaria la persona que hi ara de forma provisional. 
 
Pere Nieto  diu que es prevegi en el cas del registre ciutadà mes persones de les 
necessàries per las possibles baixes i que en el cas de les places per les eleccions del 
fitxer d’entitats considera que haurien de tenir mes temps les entitats perque puguin 
discutir-ho, si no es difícil que no sigui mes que l opinió personal de qui vagi a votar. 
 
Ramon Nicolau , diu que es buscaran mecanismes perquè es coneguin les 
candidatures i els plaços, encara que es conscient que el plac entre el 2 de març i el 6 
es molt ajustat, per poder fer consultes dins les entitats. 
 
M. Àngels Vivanco,  diu que les votacions haurien de ser per la tarda, en el cas de 
l’Eixample per  facilitar l’elecció s’han fet unes sessions prèvies on les entitats 
explicaven la seva candidatura i facilitaven el coneixement per part de les altres 
entitats, han participat en aquestes sessions més de 50 entitats, encara que es 
conscient que a nivell de ciutat poder no es aplicable. 
 
S’acorda fer la votació per escollir les entitats d el fitxer general  el dijous 5 de 
febrer de les 17 a les 21 hores ,perquè un divendres es mes complicat i les 
possibilitats de participació de les entitats es menor. 
 
3.-  Proposta de Coordinació dels consells de parti cipació  
 
Maria Jose Calvo  explica el tercer i últim punt de l’orde del dia sobre una proposta de 
treball per crear xarxa entre els diversos consells sectorials i territorials. (s’adjunta el 
document a l’acta) que pretén començar a crear xarxa a partir d’organitzar dues 
sessions de treball, una amb secretaris i consellers tècnic i l’altra amb membres dels 
consells per treballar les prioritats dels consells, temàtiques i organitzatives, el pla 
director de participació i propostes per visualitzar la xarxa de consells, aquestes 
sessions les faria el Toni Puig i es preveu fer la primera abans de dos mesos 
 
Carles Gil,  comenta que les trobades de treball estan be, però que la clau per que 
funcionin esta en els temes d’interès comú, les dificultats comunes, els instruments 
que s’utilitzen i trobar instruments que millorin la participació. 
 
 
La sessió finalitza a les 13,40 hores 
 
 
Orland Blasco 
Secretaria del Consell de Ciutat 


