
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta
1
 sobre la suspensió de reunió del Consell Ciutadà convocat el 7 de maig de 2019 

 

Havent-se convocat reunió extraordinària del Consell Ciutadà de Catalunya el passat dimarts 7 de 

maig, a les 18.00 hores (fins a les 20:00h) a la seu (Carrer de Sardenya, 176, 08013 Barcelona), amb 

el següent ordre del dia: 

 

1.- Balanç de eleccions generals (75 min) 

2.- Eleccions municipals (45 min) 

 

No havent-se iniciat la reunió a les 18.23 hores i trobant-se absent la secretària general, es produeix 

un debat entre les persones presents sobre si iniciar o suspendre per demora i/o falta de quorum la 

reunió. A les 18.30 diferents persones assistents manifesten la disconformitat amb iniciar la reunió 

més enllà de mitja hora més tard de l'hora d'inici prevista, sense que es faci un verificar si en efecte 

hi havia quorum o no, ni s'explori la possibilitat d'iniciar la reunió en el punt 2, com proposava el 

responsable de municipalisme. Tampoc hi ha cap disposició prevista en el reglament del CCC sobre 

l'hora d'inici o com procedir en aquest tipus de situació. 

 

A les 18:30 hores, eren presents les/els conselleres/s següents: 

 

Per Skype: Miquel Benitez, Maria Pozuelo, Imma Ramon, Imma Monterrey. 

Presencialment: Rosa Canyadell, Joaquin Vela, Sandra Daza, Marcos Galante, Mario Rios, Alex 

Guerrero, Jaume Durall, Toni Perez, Juanjo Caceres, Lucas Ferro, Yolanda Lopez, David Clarà, 

David Martínez, Anna Perez, Alicia Ramos, Jose Ramos. 

 

La suma d'assistents és de 20 consellers/s. Segons l'article 12.1. del Reglament del Consell Ciutadà, 

"Per tal que el CCC o el Consell de Coordinació es puguin considerar reunits i amb capacitat deci-

sòria, hauran d'estar presents el 40% dels seus integrants, ja sigui presencialment o telemàtica". La 

composició original del CCC era de 49 persones: secretari general, membres escollits i represen-

tants de Cercles. Després de les baixes per diferents motius de Xavier Domènech, Carlos Tavera, 

Ana Carla Rosani, Sergi Cutillas, Carme Font, Pilar Flamenco, Arnau Mallol, Marta Campoy, Celia 

Canovas, Maria Martinez i Rafa Garcia, i de l'entrada de David Clarà i Imma Ramon, es de 40. Per 

tant, es trobava present el 50% de la composició actual del CCC. 

 

Arribada la secretària general a les 18.34 i havent marxat bona part de les persones presents uns 

minuts abans, es dona per suspesa la reunió. 

 

No se inclouen en l'acta observacions que no es refereixen a les circumstàncies en que es va produir 

la suspensió. 

 

 

Signat: Juanjo Caceres 

Coordinació Interna 
 

                                                 
1
 Malgrat que fem servir aquesta denominació, no és pròpiament una acta, perquè la reunió no es va arribar a produir.  


