ACTA REUNIÓ 3 JULIOL 2015
60 PARTICIPANTS
-

Presentació assistents per barris, dient el nom
Exposició ordre del dia

Presentació del nou Regidor de l’Eixample: Agustí Colom
. Tindrem un equip de govern de 5 consellers i conselleres
. Per seleccionar el conseller tècnic s’han presentat finalment un total de 7 persones, amb tots ells s’han
fet converses presencials o telefòniques
. Les característiques no eren homogènies.
. Tothom va mostrar cordialitat i disponibilitat.
. S’ha escollit al Toni Coll, no del Districte de ´Eixample, pero arrelat a Fort Pienc. Amb coneixements
del Districte, de les associacions de veïns i dels equips tècnics de treball. Coneix i ha treballat en
processos de participació.
Validació del Toni Coll
Si 36 vots
No 0 vots
Abstencions 24 vots
Normativa de votació
. Del 4 al 5 de juliol el comitè electoral revisarà els que s’han presentat
Del 6 al 15 de juliol campanya electoral
16-17-18 juliol votació
22 de juliol es resolen les al·legacions
. Es poden presentar persones individuals o equips de com a màxim 3 persones
. Vinculats al districte
. Inscrits a BcnenComú
. Cap persona pot presentar-se en més d’una candidatura
. Signar el codi ètic.
. No es poden utilitzar recursos de partits polítics ni aquests poden proposar una candidatura.
. Es poden votar 5 persones: 3 consellers o conselleres i dos suplents
Preguntes sobre el recompte:
Els punts obtinguts per participants individuals o candidatures en principi son:
. Per persona: 0.8 més 0.2 per estar en una candidatura (de la suma dels vots d’aquella candidatura)
Exemple:
Candidatura X

vots reals
punts
100
100 x 0.8 + 200 x 0.2
50
80 + 40 + 50 x 0.8 + 200 x 0.2
50
40 + 40
_____
Candidatura
200
. Les situacions no previstes en el reglament, es debatran al Comitè Electoral
persona A
persona B
persona C

Presentacions
. Eulàlia Corbella: Estudis de dinamització. Temes de dona, lleure i joventut
- Javier Dabbah: Professor de secundària i historiador
. Isabel Giralt: metgessa i feminista
. Xavier Gonzalbez: politòleg. Activista LGTBi i del barri
. Alex Camps: Música i teatre
- Jordi Matas: Activista a moviments socials
. Carme Méndez: Tècnica de districte a l’Ajuntament. EU-CCOO
. Pablo Fernández: activista jove
S’inicia el procés de validació:

Es pregunta si algú es pot presentar havent estat consellera en processos anteriors. La resposta és sí,
perquè el codi ètic no és retroactiu.
Queden tots el candidats validats per unanimitat.
Presentació candidatures:
Candidatura 1
Presentada pel grup de treball amb representació dels sis barris del Districte i escollida per majoria amb
voluntat de consens.
Eulàlia, Jordi Matas, i Carme Mendez, més Alex Camps i Javier Dabbah suplents
. Criteris: gènere, territori
Candidatura 2
. Isabel Giralt, Xavier Gonzalbez
Individual
- Pablo Fernández
Presentació campanya:
Participació:
- A través de pàgines Web.
- Només dos punts presencials, un a l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni i un altre a la zona dels barris
de la Dreta, Sagrada Família i Fort Pienc. Un per barri seria molta gent fent torns
- Fer Acte de campanya en un lloc còmode i fresc.
- Es decideix passar la proposta que les llistes no siguin per ordre alfabètic, que hi hagi algun tipus de
sorteig per no afavorir ningú
- Fer votacions al carrer en un lloc on hi hagi molta gent; per exemple al Mercat de Sant Antoni?
Intervencions finals:
El barri de Fort Pienc recorda que la candidatura majoritària amb voluntat de consens ha pogut ser
escollida gràcies a la bona voluntat d'aquest barri, acceptant el lloc de suplent per al seu candidat amb la
intenció d'arribar al consens.
Una intervenció final agraeix al Regidor les gestions del dia anterior, davant el desallotjament d’un local
okupat a Sant Antoni i aprovant la moratòria d’establiments turístics, dos exemples de la nova política
que volem representar.

