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ACTA núm. 1/2017 

 
ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE L’EXCM.  

 
Ajuntament de Barcelona 

 
 
A la Sala del Consell de la seu del Districte de les Corts, a la plaça de Comas, 18, 1r, 
essent les 19.00 hores del dia 30 de maig de 2017, es reuneix el Consell Ciutadà del 
Districte de les Corts, sota la presidència de l'Im. Sr. Francisco Sierra López, regidor-
president del Consell Ciutadà, excusa la seva absència l'Im. Sr. Agustí Colom Cabau, 
regidor del Districte,   i amb l’assistència de les conselleres i consellers Sr. Antoni Coll 
Tort, Sra. Laura Cañadas Pla, Sra. Lídia Gàllego Andrés, Sra. Àngels Ventura Gol, Sr. 
Cristian Sais Fettahauer, Sr. Eric Manzano Casalins, Sr. Rodolfo Mancho Iglesias, Sr. 
Matías Ramon Mendiola, Sr. Pau Guix Pérez, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans, Sra. Míriam Casanova Domenech, i Sr. Marc Faustino Vidal. El 
gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero Fernández, la directora de serveis generals, 
Sra. Cristina Suñé Ruiz, els tècnics del Districte, Sr. Josep Maria Comorera Villalobos i 
Sra. Anna Mas Trullenque; l’adjunta a gerència, Sra. Anna Piera Martin; la responsable 
de Democràcia Activa a les Corts, Sra. Eva Albaladejo Mur; la cap del Departament de 
Foment de la Participació, Sra. Elisenda Ortega; la dinamitzadora externa, Sra. Judith 
Hernández, i assistits tots per la secretària, Sra. Meritxell Cusí Pérez, que certifica. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits Ima. Sra. Sònia Recasens Alsina, Im. 
Sr. Joan Josep Puigcorbé Benaiges, Im. Sr. Josep Garganté i Closa, Ima. Sra. 
Montserrat Ballarín Espuña i Im. Sr. Alberto Fernández Diaz, i els consellers Sr. Carlos 
Hornero Sánchez i el Sr. Xavier Cañigueral González. 
 
Assisteixen també els senyors i senyores Mónica Martínez Sabaté, Saturnino Cuevas 
García de l’Associació de Veïns del Camp Nou, Josep M. Menéndez de l’Associació de 
Veïns de Sant Ramon-Maternitat, Eduard Català de l’Associació de Veïns El Racó de 
les Corts, Fernando Sobrino Suárez de l’Associació Casa de Cantabria, Daniel 
Fernández Comadran i, finalment, Berta Arnau Gómez de la Plataforma del Barri de 
les Corts/Maternitat-Sant Ramon.   
 
A l’hora assenyalada, el president obre la sessió i dona la benvinguda a les persones 
assistents i, a continuació, es disposa a tractar els temes indicats en l’ordre del dia 
següents: 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Conèixer el projecte normatiu Reglament de participació ciutadana i posar-lo a 
debat.  
 

3. Precs i preguntes.  
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El president Francisco Sierra dona la benvinguda als assistents al Consell Ciutadà del 
Districte de les Corts. Comenta que, durant la jornada, s’explicarà el format del nou 
procés de participació que es vol implementar des de l’Ajuntament de Barcelona i les 
sessions explicatives que hi haurà als diversos districtes. Exposa, tot seguit, que, en 
primer lloc, el torn de paraula el tindrà la senyora Elisenda Ortega, que explicarà com 
es durà a terme aquest procés; seguidament, farà una exposició la senyora Judith 
Hernández, que exposarà el tema de la plataforma Decidim.Barcelona i les normes de 
participació al districte. Per acabar, s’obrirà un torn de paraula per a tota la gent que 
vulgui participar. A continuació, cedeix el torn de paraula a la senyora Elisenda Ortega. 
 
La senyora Elisenda Ortega comenta que fa un any es va iniciar la revisió de la 
normativa del 2002, que ja es va revisar el 2013-2014 quan es va dur a terme un 
procés de participació per canviar-la que el plenari no va arribar a aprovar, ja que 
faltava la majoria política suficient. Exposa que, arran d’aquest procés del 2014 que va 
quedar tallat, diverses entitats i plataformes que havien participat en aquell procés van 
demanar al govern municipal actual que reprengués un procés de revisió que tingues 
en compte el context social actual i la demanda ciutadana d’una més gran participació. 
Explica que hi ha una demanda de processos perquè hi hagi més participació i que les 
decisions de govern siguin més consensuades amb la ciutadania. Actualment, la 
demanda de participació és cada cop més real, i hi ha la necessitat d’acostar les 
decisions del Govern i l’Administració a la ciutadania.  La ponent recorda que aquest 
procés es va iniciar fa un any, recollint part de les reclamacions que ja s’havien 
expressat en el procés anterior, i que es va formar una comissió impulsora de 
seguiment d’aquest, en la qual hi estan totes les entitats que van participar en l’anterior 
procés, persones expertes, grups polítics municipals, i altres entitats que s’hi han 
volgut incloure, com el consell d’immigració, el consell de dones o entitats de diversitat 
funcional com la Federació ECOM. Afegeix que també s’ha inclòs en aquest procés, 
des de l’inici, a tots els grups polítics que han estat presents en la comissió impulsora, 
entre ells el president del Consell Ciutadà de les Corts, que hi ha estat com a 
representant del partit polític de Ciutadans en totes les reunions de la comissió 
impulsora. Per tot això, conclou que la proposta que es presenta no és fruit del Govern 
només, sinó que s’ha creat a través de tot aquest procés en què s’ha intentat recollir 
part del procés del 2013-2014, i que ha estat ampliat als grups polítics i a altres 
entitats. Explica que el text que es presenta va ser aprovat el 19 d’abril, per la 
Comissió de Presidència del Plenari municipal, i que s’aprovarà definitivament al 
Plenari del setembre, quan hi haurà tres mesos d’exposició pública per a al·legacions. 
Exposa que la participació ciutadana segons el nou reglament està entesa com un dret 
ciutadà per intervenir directament o mitjançant associacions en els processos de presa 
de decisions polítiques; per això s’entén que l’Ajuntament té l’obligació de promoure i 
de facilitar aquesta participació i garantir-ne l’accessibilitat a les persones amb 
discapacitat. Comenta que el sistema de participació proposat pel nou reglament 
preveu que els canals de participació bàsics seran els processos de participació, els 
òrgans de participació i les consultes ciutadanes, i que els actors impulsors d’aquests 
canals podran ser l’Administració pública, l’Ajuntament o la població a través de la 
iniciativa ciutadana. Assenyala que en la normativa del 2002 existia la iniciativa 
ciutadana i estava reconeguda com un dret, però no estava protocol·litzada i, per això, 
creuen que fins ara només s’ha presentat una única iniciativa ciutadana relacionada 
amb l’obligatorietat de l’ensenyament de 0 a 3  anys, que va ser rebutjada perquè 
l’Ajuntament no va acceptar la forma de recollir i presentar les firmes. Per això, detalla 
que la nova normativa especifica molt clarament com funciona la iniciativa ciutadana i 
regula l’obligatorietat de l’Ajuntament de facilitar a tots els nivells aquesta normativa, ja 
que el nou text es considera com un canal de participació formal i estable. En 
referència, també, a la iniciativa ciutadana, anuncia que aquesta podrà ser tant de 
ciutat com de districte, i no només sobre consultes, sinó que també es podrà demanar 
un referèndum, afegir punts a l’ordre del dia específics en els consells plenaris de 
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districte o de ciutat, posar en marxa un procés participatiu de determinats temes, crear 
un òrgan de participació de qualsevol tema, proposar l’aprovació o modificació d’una 
normativa municipal o una ordenança, convocar un consell de barri, un fòrum o una 
audiència ciutadana. Afegeix que totes aquestes sol·licituds es podran dur a terme 
mitjançant una recollida de signatures tal com s’han protocol·litzat, tenint en compte 
com s’han recollit aquestes signatures i quantes se n'han recollit, i un cop es donen 
per vàlides aquestes signatures, la petició sol·licitada per la iniciativa ciutadana s’haurà 
d’efectuar de manera  immediata, tenint en compte algunes limitacions. La posada en 
marxa d’un procés participatiu, també cal convocar-lo, i l’Ajuntament no s’hi pot negar. 
Quan es dugui a terme una iniciativa ciutadana que vulgui crear un òrgan, s’ha de 
traslladar a l’òrgan competent, i amb un informe previ del Consell de Ciutat en el cas 
de ciutat, o del Consell Ciutadà en el cas de districte. Pel que fa a temes de canvi de 
normativa o de sol·licitud de consulta d’una ordenança municipal, per exemple, sí que 
és necessària una majoria política i una aprovació per part del plenari. En referència 
als processos participatius, assenyala que també era un tema que estava recollit en la 
normativa del 2002 però sense desenvolupar i, en la nova normativa, els processos 
participatius són un canal principal de la participació ciutadana molt pautats perquè 
tinguin el màxim de garanties de transparència. A més a més, permet un marge de 
debat, de decisió i de propostes ciutadanes. Anuncia, també, que la nova normativa 
estableix, a part d’una metodologia a seguir, una sèrie de garanties mitjançant la 
constitució de comissions i d’òrgans que asseguren que el procés de participació 
estigui ben fet, amb transparència i honestedat. A cada procés de participació es 
preveu que hi hagi un grup impulsor que garantirà que aquest procés es realitzi; una 
comissió de seguiment del procés participatiu on estiguin integrats tots els col·lectius 
afectats en l’acció per fomentar, així, la participació també dels col·lectius que no solen 
participar, i una comissió assessora de processos participatius formada per persones 
expertes que dependrà orgànicament del Consell de Ciutat i s’encarregarà d’assegurar 
aquesta qualitat de transparència i honestedat dels processos participatius, que 
actuarà emetent dictàmens d’aquelles queixes o demandes de millora que puguin 
sorgir en qualsevol procés. També hi haurà una comissió d’empara a un nivell més 
elevat, que actuarà com una petita síndica de greuges pel que fa a participació, i quan 
algú consideri que els seus drets s’han vulnerat i que la participació no s’ha fet bé, 
podrà recórrer a aquest òrgan. Pel que fa als òrgans de participació, explica que ja fa 
molt temps que existeixen i que funcionen, però que caldria que poguessin decidir més 
sobre la periodicitat de reunir-se a través del seu reglament, i pel que fa a la seva 
composició, que poguessin obrir-se a altres agents, convocar processos o convocar 
fòrums ciutadans. Comenta, novament, que el Consell de Ciutat, en la normativa 
actual, té més atribucions i més competències respecte a la normativa anterior, 
sobretot en la capacitat de proposar processos participatius, òrgans de participació o 
dictàmens. Explica que els consells de barri no quedaran modificats per la normativa i 
que es mantindran les atribucions que tenen, però dona la possibilitat d’intervenir 
oralment en els consells municipals i consells de districte a través del Consell Ciutadà 
o del Consell de Ciutat, que són els màxims òrgans de participació tant a la ciutat com 
als districtes. Habilitarà la normativa i la metodologia de les consultes ciutadanes i, 
com a exemple, parla de l’última consulta a la ciutat de Barcelona que va ser en relació 
amb els canvis a l'avinguda Diagonal. Especifica que la normativa detalla com es faran 
aquestes consultes i que podran ser o de ciutat o de districte, amb una pregunta o amb  
múltiples per ser més eficients, i que puguin votar totes les persones més grans de 16 
anys inscrites en el padró municipal. Un altre punt que tracta la nova normativa, a part 
de la participació inclusiva i diversa, és el tema de la participació digital, que 
últimament s’ha desenvolupat molt, com, per exemple, la plataforma 
Decidim.Barcelona, que permet no només accedir a la informació sinó també 
interactuar, votar, fer propostes, etc. Sobre el tema de l’enfortiment comunitari, 
esmenta que es considera com un dels eixos de la participació i l’associacionisme, que 
estava recollit en la normativa del 2002 i que segueix també en aquesta línia en la 
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nova normativa. I, finalment, recorda el període d’exposició pública que es durà a 
terme fins al 25 de juliol per fer al·legacions al text, que explica que està penjat a 
Decidim.Barcelona, i que es poden fer per escrit en qualsevol oficina d’atenció 
ciutadana (OAC). També destaca que des de la comissió de participació es poden 
recollir aquelles aportacions i propostes que enriqueixin la norma, però que no la 
contradiguin. Respecte al calendari previst, comenta que en el plenari de setembre 
voldrien aprovar el text, cosa que dependrà de les majories polítiques que hi pugui 
haver, i que, per això, s’estan fent diverses sessions informatives a tots els districtes 
en forma de consells ciutadans i altres formats com els consells de barri amb l’objectiu 
que tothom pugui assabentar-se'n i tingui la informació. Per acabar, presenta a la 
senyora Eva Albaladejo, tècnica de participació de les Corts i tècnica de la direcció de 
Democràcia Activa, que prestarà suport als processos i a la participació en general al 
Districte de les Corts. 
 
El president Francisco Sierra agraeix a la senyora Elisenda la seva intervenció i 
comenta que el ple de l’Ajuntament de Barcelona se celebra sempre l’últim divendres 
de cada mes, per la qual cosa es pot deduir que el del mes de setembre se celebrarà 
el dia 29. Tot seguit, cedeix el torn de paraula a la senyora Eva Albaladejo. 
 
La senyora Eva Albaladejo diu que accedint a Decidim.Barcelona es poden veure 
diversos processos oberts i, entre aquests, es troba el de l’objecte de la reunió. En un 
apartat hi ha penjat el procés de normes des del mes de maig de  l'any 2016 i els 
enllaços als diferents reglaments. Indica que més avall de l’explicació hi ha un seguit 
de documents que són totes les actes de les reunions de la comissió impulsora, i els 
diferents documents que s’han anat creant durant el procés. Al final de tot hi ha el 
reglament articulat i una explicació en un format similar al PDF, amb l’objectiu que es 
puguin veure les idees clau. Explica que si es té interès a veure com s’interactua amb 
la plataforma, hi ha una pestanya que s’anomena Índex que condueix als articles. 
Mostra un exemple, i explica que si es clica en un dels articles, s’obre una pantalla on 
s’explica quin article és, i hi ha comentaris d’aquelles persones que ja han accedit a 
Decidim.Barcelona, s’han donat d’alta i han volgut deixar la seva opinió. Tot seguit, 
exposa un altre exemple que ha sorgit de diferents propostes que s’han creat en altres 
debats, i ensenya que l’article referit a la nova normativa sorgeix de propostes, que es 
van tractar en tres o quatre debats sobre òrgans de participació i en un debat de 
consells sectorials. Remarca que es pot observar tota la traçabilitat i tota la feina feta al 
llarg d’aquest any.  
 
El president Francisco Sierra dona el torn de paraula a la senyora Judith Hernández. 
Informa als presents que seguidament s’obrirà un debat per al públic que vulgui 
participar. 
 
La senyora Judith Hernández diu que hi ha a la sala persones que han estat 
participant i fent aportacions per a la normativa, es a dir, treballant en l’edició del text. 
El seu objectiu en aquesta jornada és recopilar allò que es va proposar al Districte de 
les Corts que ha quedat inclòs a la normativa. Recorda dos grans temes que es van 
tractar: l’estructuració del debat entre òrgans de participació, i democràcia directa i 
processos participatius. Pel que fa als òrgans de participació, exposa que les 
propostes que van sortir van ser en referència als consells municipals, que s’havia 
d’evitar l’encotillament; que és important tenir en compte, a l’hora de convocar 
consells, que només s’ha de fer quan sigui necessari i hi hagi temes per tractar, i que 
cal evitar duplicitats entre consells de barri i audiències públiques, i engrescar les 
funcions de cadascun dels espais i d’òrgans a fi que no es repeteixin. En referència 
específica als consells de barri, apunta que la diferència amb les audiències públiques 
és que el consell de barri ha de ser un espai on cadascú expressi el que pensa i on es 
tractin temes estratègics per al barri. També explica que es va considerar que s’havia 
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de ser generadors d’assistència en els processos participatius del barri.  Es va 
sol·licitar que hi hagués una obligatorietat municipal a respondre tots els temes perquè 
no quedessin sense resposta. Esmenta, també, que la comissió de seguiment haurà 
de tenir com a funcions preparar l’ordre del dia, dur a terme un seguiment dels temes 
sorgits, vetllar perquè se'ls hi doni una resposta i garantir la transparència en els 
consells. També es va comentar el fet d'elevar temes del consell de barri a l’audiència 
pública del districte mitjançant la comissió de seguiment, fer una transferència 
d’informació entre òrgans i entre comissions. Pel que fa als consells sectorials del 
districte, es va demanar poder actuar de manera autònoma a fi de crear i organitzar els 
consells sectorials, ja que en tots els districtes no existeixen els mateixos consells 
sectorials, i no consideren que aquest fet tregui rigor metodològic en la difusió, 
comunicació, convocatòria, actes ni retorns. També es va parlar de combinar 
estructures rígides amb altres més flexibles, però no es va arribar a un consens. Es va 
insistir força en el fet de respectar el treball dut a terme anteriorment per altres 
mandats en referència als consells sectorials.  Respecte al consell ciutadà de districte, 
explica que es va parlar d’eliminar-lo si no fos d’utilitat, qüestió que va sorgir en molts 
districtes. Pel que fa als processos de participació, es va parlar de la importància de la 
fase informativa prèvia al procés de participació. Van considerar que si les entitats 
tenien el coneixement d’aquests processos de participació, els temes es tractarien més 
internament. Diu que es va demanar també que en tots els processos es definís el "per 
a què" i el "com", i "qui" prendrà la decisió final del resultat. En relació amb la publicitat 
i la comunicació, la senyora Judith Hernández exposa que van considerar 
imprescindible tenir en compte aquest punt a l’hora de redactar el text, perquè és 
important per incentivar la màxima participació possible, i que aquestes havien de 
tractar temes d’interès pel barri. Van parlar de delimitar qui pot participar en funció del 
tema a tractar, definir qui seran els que decidiran quines seran les persones afectades 
i poden participar com a tals. Explica que també es va dir de fer una guia per saber el 
funcionament de cada tipologia de procés participatiu. Es demanava, també, que no es 
portes a terme un procés participatiu sense tenir en compte l’anterior, definir els 
diferents processos per itinerari, especificar quina és la finalitat de cadascun i 
determinar quin compromís hi haurà respecte a les decisions que es prenguin. Apunta 
que també va quedar constància de la demanda de facilitar l’ús de les TIC per no 
entrar en una fractura digital. Anuncia que serà necessari elaborar un full de ruta per a 
cada procés participatiu que inclogui un seguiment dinàmic, un pressupost i el 
calendari. En referència a l’avaluació i el seguiment, es va sol·licitar que hi hagués un 
retorn a la ciutadania detallat i no dilatat en el temps. Es va definir qui pot participar en 
els processos de consulta d’iniciativa ciutadana, com són escollides les persones 
afectades en cada cas i que podran participar en els debats, i establir quin 
percentatge, en relació amb el total de persones afectades, hauria de ser el que 
participés. Comenta que l’Administració hauria de ser reguladora de les iniciatives i les 
demandes de les parts, tot i que la iniciativa no vingués de l’Administració, per garantir 
aspectes com és el dret de les llibertats individuals. També es va considerar que tant 
les entitats com els veïns i veïnes han de poder impulsar aquestes iniciatives. En 
relació amb els òrgans de participació, anuncia que queden definides les funcions de 
cadascun d’ells en l’article 50. Aquest article regula que, per cada òrgan de 
participació, hi ha d’haver una convocatòria a l’any, i en cas que no es convoqui, es pot 
anul·lar l’òrgan. En l’article 49 s'explica la possibilitat de fusionar dos òrgans i la 
possible celebració de sessions conjuntes. En l’article 62 es parla de l’obligatorietat de 
tractar temes dels barris als consells de barri i de l’opció de formular les preguntes i els 
suggeriments que es vulguin. En relació amb l’audiència pública del districte, la norma 
la descriu tal com està, i afegeix la possibilitat d’elevar-hi temes del consell de barri. En 
l’article 23 s’indica com ha de ser la convocatòria dels processos de participació, i 
defineix quines fases ha de tenir. També queda recollit que el grup impulsor serà qui 
defineixi el mapa d’actors en un procés participatiu. Informa que al marge de la norma, 
s’està portant a terme la guia de processos participatius. La comissió de seguiment 
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dels processos tindrà la funció d’establir el full de ruta de cada procés participatiu. En 
l’article 21 es poden llegir les finalitats de cadascun dels processos participatius, i es 
promou l’ús de les TIC com a sistema compartit amb el presencial. Pel que fa a 
l’avaluació i el seguiment, en l‘article 29 es regula com serà el retorn. En l’article 31 
s'indica que hi ha d’haver un sistema de seguiment en l’execució, en la del retorn i en 
la del resultat final que sorgeix del procés. Per acabar, comenta que l’àmbit d’actuació 
podrà ser de ciutat o de districte. En les iniciatives ciutadanes, es regularà el nombre 
de signatures per districte, que l’Administració sempre serà l’òrgan responsable, i que 
el límit establert sempre seran les llibertats personals. Per tancar el tema, esmenta que 
en l’article 7 es regulen els efectes que tenen aquestes iniciatives ciutadanes. 
 
El president Francisco Sierra agraeix la intervenció de la senyora Judith Hernández i 
obre el torn de paraula perquè el públic pugui participar. 
 
El senyor Daniel Fernández pregunta que, en el cas que s’hagués de decidir alguna 
cosa al Districte de les Corts, si els ciutadans d’altres districtes poden aportar alguna 
opinió o suggeriment. 
 
El president Francisco Sierra respon que dependrà del procés, ja que pot ser un 
procés de ciutat o de districte. Considera que amb sentit comú es veurà l’àmbit 
d’aplicació. Per exemple, una reforma al Camp Nou té una entitat suficient per ser una 
consulta de ciutat, i la Colònia Castells té repercussions a molts nivells, però seria de 
districte. 
 
La senyora Elisenda Ortega explica que el text regula que les consultes seran de ciutat 
i excepcionalment de districte. Les consultes de districte es duran a terme quan es 
consideri que una consulta de ciutat ha de tenir el suport del districte, i també quan la 
consulta d’iniciativa ciutadana sigui només de districte. Afegeix que el text de la 
normativa és un text legislatiu, una mica dur. I recorda que, com ha dit la senyora 
Judith, es faran unes guies. 
 
La senyora Elisenda Ortega explica que actualment hi ha una iniciativa ciutadana 
oberta anomenada “Zoo segle XXI” que ha presentat una plataforma d’entitats 
animalistes, que se'n pot cercar informació a la plataforma Decidim.Barcelona. Exposa 
que a l'hora de posar-la en funcionament, es van haver de fer protocols, amb l’objectiu 
de validar els fedataris, com en el cas del plec de recollida de signatures i tota la 
documentació que cal per engegar el procés.  Opina que probablement en un futur es 
podran recollir les signatures mitjançant la plataforma digital. Afirma que s’està obrint 
camí perquè totes aquestes eines tinguin futur. 
 
El senyor Eduard Català pregunta que, en el cas d’una iniciativa ciutadana en el 
districte, quin seria el mínim de signatures que s’haurien de presentar. 
 
La senyora Elisenda Ortega, responent també al senyor Eduard Català, diu que el 
nombre de signatures necessàries depèn del nombre de població de cada districte, i 
de la iniciativa que es vol portar a terme.  Al Districte de les Corts, en una consulta o 
disposició de caràcter general serien unes 2.400 signatures; per l’inici d’un procés 
participatiu o constitució d’un òrgan de participació serien unes 1.600, i per incloure un 
punt en l’ordre del dia en els consells de districte, en fòrum de districte i en fòrum 
ciutadà serien 800 signatures. 
 
El senyor Eduard Català fa una segona pregunta. Vol saber si s’ha pensat que els 
districtes estan dividits en barris, i que probablement el problema que es vulgui tractar 
afecta només un dels barris, i que serà molt difícil aconseguir el nombre de signatures. 
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La senyora Elisenda Ortega puntualitza que potser es tracta d’un nombre força elevat 
per segons quins barris o segons quina situació, però massa petit per segons quin 
tema. Reflexiona que és complicat indicar el límit, però que s’ha pensat en l’àmbit de 
districte i no en l’àmbit de barri. Aquest és un tema sobre el qual hi ha diverses 
posicions entre els grups polítics. Opina que un problema que afecta un barri també 
afecta els altres, ja que la ciutat està interconnectada i es difícil trobar l’equilibri 
adequat. 
 
El senyor Toni Coll expressa que aquest nombre de signatures és revisable, no només 
fins que conclogui el termini d’al·legacions. Que la norma també inclou algunes eines 
per donar suport a les propostes de recollida de demandes d’iniciatives populars. 
Comenta que una de les eines, per exemple, és poder pensar les signatures en el web 
de Decidim.Barcelona amb l’objectiu de donar suport a l’Administració a l'hora de 
recollir les signatures.  
 
La senyora Elisenda Ortega reafirma que la idea es donar suport a la iniciativa 
ciutadana. Per donar-hi suport, considera que primerament s’han de fer protocols 
d’actuació i facilitar un format de recollida de signatures. I després cal fer difusió de les 
iniciatives ciutadanes com la del Zoo a la plataforma Decidim.Barcelona. També s’ha 
pensat a fer difusió a BTV; explica que fins i tot s’ha parlat de donar suport econòmic a 
les iniciatives mitjançant una subvenció. 
 
El president Francisco Sierra pregunta si algú vol afegir alguna altra cosa. 
 
La senyora Elisenda Ortega anima els assistents a fer una ullada als panells i 
fotografies que expliquen gràficament els procediments i processos que s’han explicat 
durant la jornada. 
 
Finalment, el president s’acomiada dels assistents, i com que no hi ha  més 
intervencions ni preguntes, i essent les 19.55 hores, aixeca la sessió, el contingut de la 
qual certifico. 
 
 
 
 
 Vist i plau 
 El president       La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López     Meritxell Cusí Pérez 
 
 


