
ACTA núm. 001

REUNIÓ ORDINÀRIA

Data: 27 de setembre del 2019

Ubicació: Oficines de TERSA. Sala Barcelona Energia

Hora: 10.00 h

Durada: 2 h

Assistents:  Elisabeth  Iriarte  (Barcelona  Energia) i  Pau  Parals  (Codi
Tramuntana)

Ordre del dia: 

- Descripció  dels  objectius  i  els  reptes  del  Consell  de  Persones
Usuàries.

- Contextualització del Consell de Persones Usuàries i adaptació de les
necessitats de la plataforma Decidim. 

- Avaluació  de  la  I  Assemblea  de  persones  usuàries  del  Consell  de
Persones Usuàries.

- Elaboració  de  la  fitxa  tècnica  del  Grup  Impulsor  dintre  de  la
plataforma Decidim. 

Desenvolupament: 

S’inicia la sessió fent un petit resum dels objectius i els processos de treball
del  Consell  de Persones Usuàries.  S’esclareixen certs  punts,  i  d’altres es
deriven a consulta per a la Direcció de Barcelona Energia. 

Es recorda la definició de Grup Impulsor i s’estableix que fins a la formació
de la Comissió Permanent serà l’actor que liderarà les accions de Consell de
Persones Usuàries mitjançant la plataforma Decidim. 

Es fa una primera anàlisi, des d’un punt de vista tècnic, de la I Assemblea
de persones usuàries, celebrada el passat 25 de març a les Cotxeres de
Sants de la ciutat de Barcelona. S’acorda que és necessari saber el punt de
vista dels actors més importants durant la jornada (associacions vinculades i
ciutadania).  S’estableix  que  Barcelona  Energia  contactarà  amb  les  dues
associacions que van participar, així com quelcom dels ciutadans i usuaris
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de Barcelona Energia per tal d’establir una quedada i veure el seu punt de
vist  quant  a  punts  forts  i  febles  del  funcionament,  l’organització,  el
contingut de l’assemblea i, en general, de la jornada. 

Codi Tramuntana i Barcelona Energia treballen en comú el funcionament de
la plataforma Decidim i  les  seves possibilitats  per  tal  d’adequar-la  a les
necessitats del Consell de Persones Usuàries. 

Barcelona, 30 de setembre del 2019. 

De conformitat:

Signatura Barcelona Energia Signatura Codi Tramuntana
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