1a SESSIÓ PROVA PILOT - Consell DE DISTRICTE COOPERATIVA-MOLÍ NOU

Data: 15 de desembre 2016 19-21h.
Lloc: Casal Cooperativa-Molí Nou
Dinamització: Raons Públiques

Objectiu: Presentar la prova pilot i començar la reflexió sobre la reformulació de
l’estructura i dinàmica del Consell.
SISTEMATITZACIÓ DE LES APORTACIONS DE PARTICIPANTS
La sessió va tenir una primera part informativa amb la participació del Regidor de
Districte i del Regidor de Noves Formes de Participació per explicar el projecte
particiPASSIÓ. Comencem de nou, la importància de la prova pilot al Consell i el procés
per elaborar el nou Reglament de Participació a Sant Boi. A més, es van presentar els
resultats de la primera fase d’aquest projecte, concretament, la diagnosi que es va
elaborar al Consell de Districte Cooperativa-Molí Nou.
Posteriorment, Raons Públiques proposa una dinàmica per obrir la participació de les
persones assistents. Es presenta un mural amb la línia del temps del Consell i es convida a
que cada persona pugui fer aportacions a l’experiència del Consell per enriquir la línia del
temps del darrer any. Per ordre s’aborden les diferents dimensions que es volen tractar a la
sessió: Participants, Temporalitat, Durada, Espai, Comissions….
Es revisa la informació recollida a la línia del temps i s’aporten idees a partir dels diferents
aspectes a tractar en la sessió relacionats amb repensar l’estructura i la dinàmica del Consell.
Recollim les aportacions de les persones participants:
a) MEMBRES
➔ Respecte a qui pot ser membre del Consell hi ha dues perspectives:
1. Obrir-ho a tothom que faci vida al barri (no només veïns/es, sinó també gent
que treballa o està vinculat al barri). Entitats + individuals. Espai obert i lliure.
2. Obrir-ho però amb compromís d’assistència i implicació. Un dels assistents
aporta una opció per incorporar veïns/es que vagin a títol individual i puntual
donant veu però no vot. No perdre pes els i les representants de les entitats del
barri (apareix el tema de la representativitat).
➔ Es detecta com a dificultat per arribar a més gent, el desconeixement de l’existència
del Consell de Barri i de la seva activitat. Es proposa fer més difusió de les
convocatòries i de l’activitat (tenir més presència al barri).
➔ Saber per què no tornen les entitats que han anat desapareixent del Consell. Es
considera important re-contactar amb totes les entitats del barri.
A qui podem convidar?
- AMPAs
- professionals del comerç
- gent jove

-

Tothom
Veïns i veïnes
Direccions de les escoles/instituts
Entitats del barri
Comunitats de veïns/es
Gent que no viu al barri però està vinculada per feina, estudis o entitats

b) PERIODICITAT I DURADA
➔ Es fan dues propostes de periodicitat: una trimestral (combinada amb sessions
extraordinàries -actualment tenen un caràcter molt informatiu-) i una bimensual (⅚
sessions l’any). Es parla de mensual, però més referit a les convocatòries de les
comissions de treball.
➔ Respecte a la durada es considera interessant que sigui com a màxim de dues hores
(també per facilitar que la gent participi i pugui assistir-hi a tota la sessió). Això suposa,
segons es comenta, que es podrien tenir els temes preparats amb anterioritat, per
exemple a través de les comissions, tenir la informació disponible (enviar-la
prèviament) i poder arribar a la sessió amb la informació treballada/propostes, etc.
➔ Així mateix, els precs i preguntes de la sessió haurien de ser aquells relacionats amb la
temàtica tractada.
➔ Una altra proposta és que a les sessions no es tractin temes individuals, si apareixen
es poden derivar a altres vies per a canalitzar la informació amb l’Ajuntament.
DESITJOS PER AL Consell 2017
Per tancar la sessió i donar pas al brindis de Nadal es planteja al grup la pregunta “Quin és el
teu desig per al Consell al 2017?”. Aquest és un recull de les aportacions:
- Que esdevingui un referent al barri
- Que tingui influència en les decisions de les administracions
- Que funcioni
- Que hi hagi compromís
- Que hi hagi concreció, sense divagacions
- Que vingui més gent jove
- Que participi més gent i gent diferent
- Que la gent ho senti útil i que ho sigui
- Que hi hagi caliu
2a SESSIÓ PROVA PILOT - Consell DE DISTRICTE COOPERATIVA-MOLÍ NOU

Data: 16 de gener 2017 19-21h.

Lloc: Casal Cooperativa-Molí Nou
Dinamització: Raons Públiques

Objectiu: Repensar el Consell de Barri. Treballar el primer bloc “Format” del Consell de Barri
i iniciar el treball del segon bloc “Governança”

SISTEMATITZACIÓ DE LA SESSIÓ
La sessió va començar amb la benvinguda del Cap de Participació i una petita valoració
de la primera sessió de la prova pilot. Posteriorment, Raons Públiques presenta els
resultats de la primera sessió de la prova pilot al Consell de Districte de
Cooperativa-Molí Nou i explica la metodologia que es seguirà i la dinàmica per treballar
el bloc temàtic “Format del Consell”. A continuació es recullen les aportacions
realitzades des dels tres grups de treball i els acords sobre aquest punt en plenària.
Treball en grup
Cada grup elabora una autoconstrucció del model de Consell que volen crear després del
debat intern a cada grup. En general hi ha força consens en els elements com la periodicitat,
la durada, els precs i preguntes, i la incorporació del concepte d’audiència pública. Hi ha
diferents punts de vista respecte a les comissions i la localització de les reunions. Cada grup
aporta a les opcions disponibles una puntualització per recollir aquests punts de vista.
Grup 1:

Grup 2:

Grup 3:

Algunes qüestions que sorgeixen al debat són:
- pensar les àrees i interessos per establir les comissions necessàries, no només via
pública. Per exemple, urbanisme o qüestions socials, l'ús de l’espai públic…
- si es vol impulsar el Consell de barri s’ha d’organitzar en sessions monogràfiques, fer
convocatòries veïnals, etc.
- sempre s’ha de donar resposta pels canals establerts al precs i preguntes que no
entrin a les sessions per no ser de la temàtica de l’ordre del dia concret. Les comissions
poden rebre aquests quan tingui relació amb la temàtica que tracten. Les comissions
poden tenir una periodicitat mensual i treballar i recollir aquestes
aportacions/necessitats/queixes.
- el sistema de comissions ha de ser flexible (s’han de poder crear en el marc del
Consell, a fora en casos de localització geogràfica de les problemàtiques a tractar, a
fora i obertes en cas de temàtiques transversals) però sempre han de tenir un retorn
en el sí del Consell de barri.
Plenària
La mateixa dinàmica es dóna a la plenària on els tres grups presenten els seus models.
S’aprecia que coincideixen en allò fonamental i incorporen matisos per crear un model
conjunt. El resultat del treball plenari és el següent:
●

La periodicitat es trimestral i es combina amb sessions extraordinàries per tractar
temes de forma monogràfica.

●

La duració màxima de les sessions serà de dues hores per tal de facilitar la
participació i garantir la conciliació.

●

Es podran crear comissions, grups de treball i taules de treball específiques de
caràcter formal tant permanents com puntuals per tal d’abordar temàtiques
concretes d’interès de manera oberta i sistemàtica. Aquests espais han de reportar
l’estat de les tasques delegades pel Consell o, donat el cas, les seves conclusions,
durant les sessions ordinàries del Consell.

●

L’espai de precs i preguntes de cada sessió veurà restringit el seu abast als punts de
l’ordre del dia de les sessions, llevat que es declari d’urgència o interès el tractament
d’un tema sobrevingut per majoria simple dels membres del Consell presents a la
sessió.

●

Per tal de garantir el retorn per part de l’equip municipal de les temàtiques tractades
al Consell en un marc de rendició de comptes a la ciutadania es preveu la possibilitat
d’incorporar una «audiència pública» com a mínim un cop l’any a la dinàmica de
treball de l’espai, permetent que aquest quedi en el seu quotidià més enfocat a
temes del barri i intercanvi.

●

Les sessions es celebraran per defecte a les dependències municipals designades
formalment com a seu de l’espai de participació. Tot i així es podran celebrar de
forma extraordinària en diverses localitzacions rellevants arreu de la zona de
cobertura de l’espai de participació.

Algunes qüestions que sorgeixen són:
- Que a més de les audiències públiques obertes, les sessions del Consell també siguin
obertes
- Que per a determinades temàtiques pot ser interessant crear taules o espais de treball
més informals (com per exemple l’experiència a la plaça Josep Borràs), però sempre
que el Consell estigui informat i hi hagi seguiment.
Per treballar en les properes sessions de treball:
- S’ha de fer difusió del Consell i de la feina que fa (circulars, petita publicació periòdica),
la comunicació és molt importat.
- Hem de tenir cura per no convertir el Consell en “los recogedores de los problemas”.
Canalitzar al servei i/o recurs adient per a la problemàtica concreta.
- Respecte a la bicefalia presidència i vicepresidència (de grup motor) s’haurà de
concretar com es prenen les decisions i quin paper tindrà l’administració (Regidor). Es
comenta incorporar-ho com entre les opcions de la propera sessió de treball de la
prova pilot.
Valoració de la sessió
Les persones assistents, en un torn ràpid de paraula, responen a la pregunta “Com marxes de
la sessió d’avui?”. Les respostes són:
-

Tranquil
Contenta (2)
Agraït
Bé (2)
Bona feina
Acalorat i bona sensació
Sorpresa
Feina aprofitada
Despejado
Maravillat
Bé i esperant resultats
M’ha agradat i espero que funcioni
Amb interrogants però esperançada
Amb aprenentatge

-

Optimista

3a SESSIÓ PROVA PILOT - Consell DE DISTRICTE COOPERATIVA-MOLÍ NOU

Data: 27 de febrer 2017 19-21h.

Lloc: Casal Cooperativa-Molí Nou
Dinamització: Raons Públiques
Objectiu: Repensar el Consell
●

Treballar el segon i tercer blocs “Governança” i “Composició” del Consell.

SISTEMATITZACIÓ DE LA SESSIÓ
La sessió va començar amb la benvinguda del Cap de Participació i amb una petita
valoració de la segona sessió. Posteriorment, l’equip de Raons Públiques va fer un
recordatori de la metodologia i dels resultats de la 2a sessió de la prova pilot al Consell
de Districte de Cooperativa-Molí Nou. Es van llegir els acords respecte al bloc temàtic
“Format” del Consell i es va penjar el mural amb l’autoconstrucció elaborada a la sessió
anterior.
Treball en grup
Es van organitzar 3 grups de treball amb 5 membres i una persona facilitadora per grup. La
dinàmica del treball grupal va consistir en l’autoconstrucció del Consell respecte al blocs
temàtics “governança” i “composició”.
Entre diferents opcions per cada un dels aspectes a definir les persones participants escollen
una opció de manera argumentada i consensuada. Per cada element es llegeixen les opcions i
es valoren avantatges i desavantatges de cada una per arribar a consens dins el grup. Si no hi
ha consens es deixen les opcions argumentant cada una o es genera una nova opció que
incorpori les visions.
Cada element amb la seva opció seleccionada (peça) s’enganxa en un paper A2. D’aquesta
manera cada grup va construint les bases de com ha de ser el Consell pel que fa a cadascun
dels dos blocs. Cada grup va triar una persona portaveu per compartir a plenària el model
generat al grup i el debat que ha sorgit.
Aquestes van ser les construccions dels tres grups

Plenària
Respecte al bloc de “Governança” hi ha consens, tant en el treball grupal com a la plenària.
Governança
Vice
presidència

Sense Vicepresidència i amb Grup Motor.

Grup Motor

Grup Motor.

L’espai comptarà amb una vicepresidència col·legiada en forma de Grup
Motor, que complementarà la presidència de la regidoria.

L’espai disposarà d’un Grup Motor (GM). Aquest es un grup de treball que
dinamitza i garanteix l’activitat del Consell entre sessions. Són missions del GM
proposar ordre del dia, recollir temes (copsar realitats del barri), analitzar i
prioritzar.
El grup motor es constitueix en la primera sessió plenària anual del Consell
amb el nombre de membres que aquest consideri necessari, segons la
proposta mixta d’ almenys 2/3 dels membres a proposar pel Consell i fins a un
terç a proposta de l’equip tècnic de l’ajuntament, orientat-se aquesta última a
l’inclusió de grups de població d’especial interès per al Consell.
Ordre del
dia

El Grup Motor monta l'OD previament fins 24h abans de la sessió.
Els punts de l’ordre del dia poden ser proposats per qualsevol persona amb
dret a assistir a les sessions del Consell. Les propostes es faran arribar al GM
per les vies establertes a aquesta finalitat fins a 24h abans de cada sessió. El
GM podrà optar per incloure o no la temàtica proposada per majoria simple
dels seus integrants. En el cas d’aquesta segona opció, el GM motivarà en el
moment de la lectura de l’OD els motius de l’exclusió de cada temàtica
proposada, assenyalant si s’escau les vies pertinents a les quals cal adreçar
cada petició en el si de l’administració municipal.
L’OD es aprovada pel Grup Motor.

L’ordre del Dia serà proposada i aprovada pel GM en el marc de les seves
funcions de vicepresidència col·legiada/social. Un cop aprovada se’n farà
difusió al conjunt dels membres del CB i, per extensió, de tota la ciutadania.
Moderació
de les
sessions

La sessió es moderada pel Grup Motor.

Secretaria

La secretaria és assumida pel tècnic/a municipal.

Les sessions del Consell seran moderades pel Grup Motor amb el suport, si
s’escau, de l’equip tècnic municipal. La moderació es podrà dur a terme
mitjançant la figura d’una persona moderadora emanant del Grup Motor, de la
rotació de la moderació entre totes o algunes de les persones del GM o
assumint la moderació el tècnic/a de barri a la demanda expressa del Grup
Motor.

Les funcions de secretaria són assumides per l’equip municipal. Aquestes
comprenen prendre acta de les sessions, rebre les ordre del dia per part del
GM i enviar les convocatòries de les sessions als membres de l’espai de
participació i al conjunt de la ciutadania, així com coordinar el funcionament
del Consell amb el conjunt de les institucions municipals.
Pel que fa a la “Composició” hi ha dos punts de vista, que es van debatre a la plenària, recollits
en el següent quadre:
Composició del Consell
Adquisició de la
condició de membre

Tothom que assisteix és
membre per defecte.
L’espai es obert a tothom que faci
vida al barri (no només veïns/es,
sinó també gent que treballa o
està vinculada al barri). Tant
Entitats com persones a títol
individual estan convidades a
participar. Es tracta d’un espai
obert i lliure.

Per inscripció prèvia i amb
compromís d’assistència.
Per tal de garantir una mínima
continuïtat es requerirà a les
persones que vulguin ser
membres de l’espai l’adquisició
de la condició de membres
prèvia inscripció a través de les
vies establertes i adquirint un
compromís mínim d’assistència
a les sessions.

Assistència a les
sessions

Tothom pot assistir.
L’espai es obert i lliure. Qualsevol
persona vinculada al barri pot
assistir a les sessions del Consell.

Tothom pot assistir prèvia
inscripció.
L'espai és obert prèvia inscripció
a la sessió.
Les persones no membres del
Consell poden participar a
través de les Comissions i
grups de treball.
Funcionar per comissions amb la
participació de persones no
associades i col.lectius informals
i articular el conglomerat de
comissions al Consell.

Dret a paraula

Dret a vot

Tothom pot prendre la paraula.
Totes les persones assistents a
les sessions de l’espai son
susceptibles de prendre la
paraula i participar de les
deliberacions sobre les
temàtiques de l’ordre del dia.

Les persones no membres
poden intervenir sempre i
quan facin petició i sigui
aprovada.
Les persones no membres
poden tenir dret a paraula al
Consell prèvia petició i aprovació
abans de la data de la sessió

Tothom pot votar.
Totes les persones assistents a
les sessions de l’espai son
susceptibles de participar de les
votacions.

Només els membres poden
votar.
Només les persones que
ostentin la condició de membre
de l’espai estaran habilitades per
a participar de les votacions.

Queda pendent continuar el debat del bloc de “Composició” en la darrera sessió de la prova
pilot.
Valoració de la sessió
Les persones assistents, en un torn ràpid de paraula, responen a la pregunta “Com marxes de
la sessió d’avui?”. Les respostes (sense repetició) són:
- Molt bona impressió
- Molt bé
- Positiva/u
- Avançant/evolucionant
- És molt constructiu
- S’avança en democratització
- És perfecte millorar
- Un pas més

