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FUNCIONAMENT DEL CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA 
 
El Consell d’Entitats és la nova definició de l’Espai 14N, creat per un conjunt d’entitats i 
de persones de la Ciutat arran de la primera jornada del 14 de novembre de 2015. 
 
El Consell és l’espai de promoció i coordinació del projecte “parlament ciutadà”,  un 
espai per a la participació ciutadana i per a una acció independent, col·laborativa i 
intel·ligent. 
 
Objectiu general 
 
L'objectiu general del projecte és fer possible un procés d'empoderament ciutadà (de 
responsabilitat, compromís i consciencia), que faciliti i faci possible que el conjunt 
d'entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a 
subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la Ciutat, 
mitjançant instruments propis que afavoreixin la informació, la deliberació, la 
comunicació i la construcció d’acords en espais ciutadans, i també la interacció amb els 
grups polítics, el ple municipal i el govern de la Ciutat. 
 
Principis 
 

a. Ha de ser independent, en particular de les institucions i dels partits i, per tant, 
han d'establir-se els mecanismes necessaris per evitar la intervenció i la 
manipulació en aquest procés i en la seva organització. 

 
b. Està format per entitats i persones. 

 
c. Ha de ser proactiu i ha de marcar la seva pròpia agenda. 

 
d. Ha de ser capaç d'establir estratègies, és a dir de prioritzar els objectius i de 

coordinar les accions per aconseguir el màxim d´efectes. 
 

e. Ha de ser capaç d’informar, formar, reflexionar, difondre, deliberar, acordar, 
mobilitzar i actuar fent propostes responsables en els canals oportuns i 
adequats per obtenir resultats rellevants. 
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f. Ha de ser capaç, en cas que es consideri necessari, d'engegar iniciatives amb 
independència de rebre o no el suport institucional per iniciar-les i, en tot cas, 
aquest mai ha de posar en perill el punt primer. 

 
g. Les entitats i persones que participen d'aquest espai, per la seva naturalesa i en 

les seves diferents formes d'expressió, comparteixen la voluntat de prioritzar el 
bé comú i l'interès general, defensant els valors universals de Sostenibilitat,  
Dignitat i Drets Humans, Justícia social, Solidaritat i Democràcia.  

 
h. En especial es promourà l’aplicació d’aquests valors defensant la Carta de 

salvaguarda dels drets humans a la ciutat, lluitant per uns serveis públics de 
qualitat, exigint la transparència en la gestió pública, promovent l’avenç cap a 
una ciutat sostenible i tenint en compte la perspectiva de gènere en tots els 
àmbits d’incidència. 

 
i. El Consell buscarà la legitimació social de la seva actuació, presentant el seu 

treball i validant el seu pla d’acció en espais de participació amplis i oberts. 
 

j. Les entitats que formen el Consell, tot i centrant el seu treball en un àmbit 
territorial o sectorial concret, participaran al Consell amb la voluntat de millorar 
els resultats del conjunt de l’acció social; contribuint, en la mesura de les seves 
possibilitats, en els espais de treball comú que es creïn. 
 

k. Amb la seva adhesió les entitats no renuncien en cap cas a la seva llibertat 
d’acció. 

 
Funcions 
 

1. Facilitar la coordinació   de les entitats per tal d’emprendre accions o 
campanyes conjuntes en temes considerats transversals i/o prioritaris. 

2. Facilitar i impulsar el treball conjunt en el temes que es considerin transversals i 
prioritaris per part del conjunt d’entitats. 

3. Gestionar una agenda conjunta de les activitats i accions de les entitats i del 
propi Consell. 

4. Impulsar la creació d’instruments conjunts destinats a la intercomunicació, la 
difusió d’informació, i les eines col·laboratives de treball, tipus llista de 
comunicació, Facebook, Web, i altres. 

5. Promoure els espais ja existents, o la creació de nous, per a l’elaboració d’idees 
i de propostes; i per a la formació i difusió de coneixement, com ara els 
observatoris o l’escola d’empoderament. 

6. Impulsar la comunicació permanent amb totes les entitats de la ciutat; facilitar 
el coneixement i la difusió de qui fa què a la Ciutat. 

7. Impulsar la creació d’instruments amplis de participació ciutadana tipus 
parlament ciutadà, referèndums, consultes, etc.   

8. Col·laborar en la posada en marxa de nous espais de treball o entitats en àmbits 
temàtica nous o no treballats.    
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9. Facilitar les vies perquè el treball i les opinions de les entitats tinguin més 
presència als mitjans de comunicació; arribin al Ple de l’Ajuntament, als grups 
polítics, i es tinguin en compte en els processos de presa de decisions. 

10. Gestionar la llista d’entitats i persones que formen part del Consell. 
 

Composició 
 
El Consell està format per totes les entitats i persones que acceptin el seu model de 
funcionament . Per donar-se d’alta caldrà comunicar-ho al ple del propi Consell i que 
aquest ho accepti. 
 
En general, en poden formar part totes les entitats, els grups, les lluites socials, les 
plataformes i els processos impulsats per desenvolupar idees, resistències i propostes 
en els diferents àmbits dels drets socials; en la transformació de la societat en la seva 
dimensió econòmica, financera, social i ecològica, i en l’aprofundiment de la 
democràcia i del control ciutadà. 
     
Presa de decisions 
 
Preferentment, es pretén treballar per consens; deliberant i buscant l’acord. En cas 
necessari es poden fer votacions per part de totes les persones presents per avaluar el 
desacord. En aquest sentit, és important l’elecció de les propostes, no només de les 
més votades, sinó també d’aquelles que minimitzen el desacord, en el sentit de buscar 
la construcció de consensos sistèmics. 
 
En cas que s’arribi a la necessitat de fer una votació formal, només es tindrà en compte 
un vot per entitat i per equip de treball de les persones presents i inscrites al Consell. 
 
Com a norma, els acords presos en una reunió del Consell no es donaran per tancats 
fins la següent reunió, per tal que les entitats puguin expressar opinions o 
discrepàncies respecte la decisió presa. En cas que alguna entitat ho demani, l’acord 
quedarà pendent d’una discussió definitiva. Aquesta premissa de validació serà 
aplicada sempre i quan permeti el normal desenvolupament del treball individual i 
col·lectiu. 
 
Grup de suport 
 
Aquest grup te la funció de convocar les reunions, moderar-les, preparar l’ordre del dia,  
i redactar les actes, així com altres possibles  funcions que li encarregui el Consell. 
Estarà format per les persones nomenades en el Consell que acceptin aquest 
compromís. 
 
Grups de treball 
 
El Consell crearà els grups de treball que es considerin possibles i adients en cada 
moment, per tal de facilitar el desenvolupament de les seves funcions. 
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Periodicitat de les reunions 
 
Les reunions es faran de forma mensual, el tercer dissabte de cada mes, al matí. 
Podent-se produir variacions en aquesta freqüència en funció de les necessitats de 
cada moment.   
 
 
Entitats adherides al Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana 
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