ACTA REUNIÓ
Data: 15 de maig de 2014
Hora: 19.00-20:30h
Lloc: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona

Persones assistents










Albert Claret (Consell Joventut de Barcelona i Vice-president del Consell de Ciutat)
Alex Goñi (Vice-president PIMEC Comerç i vice-president Consell de Ciutat)
Enric Canet ( Casal dels Infants)
Enric Estrenjer (Persones d’Especial Rellevància Ciutadana)
Josep Parcerisa (UPC, Arquitectura)
Lluis Vendrell (Cambra de Comerç de Barcelona)
Miquel Nadal (Consell de la Gent Gran)
Pep Martí (Federació Veïns i Veïnes de Barcelona)
Vicenç Terrats (Comissions Obreres)





Berta Clemente, Secretaria del Consell de Ciutat
Orland Blasco, Tècnic del Consell de Ciutat
Blanca Moreno, Suport Metodològic de la Comissió

Lliurament de material a les persones assistents:
-

Document “Estat de la ciutat de Barcelona, juliol 2013”, elaborat pel Consell de Ciutat
Presentació de l’elaboració del procés de treball “Estat de la ciutat de Barcelona, juliol 2013”
Presentació proposta de treball 2014
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S’inicia la reunió amb el lliurament de la documentació i les presentacions de cada persona
assistent al grup de treball.
Síntesi de les intervencions:
Berta Clemente
 Explica el procediment de treball del grup que l’any passat va elaborar “Estat de la ciutat de
Barcelona, juliol 2013”.


Com a demanda presentada a la passada Permanent, l’objectiu d’aquest grup de treball és
fer el seguiment pressupostari, alhora que realitzar el seguiment del PAM i finalment, fer una
anàlisi de l’estat de la ciutat actual.



A més a l’anterior Permanent es van presentar que aquest grup de treball estaria compost
per 4 subgrups de treball especialitzats que tindrà assignat una persona responsable per a
facilitar la coordinació i l’exposició de resultats. Els 4 subgrups, amb els canvis i nous noms
són:
a) Cultura i educació
Jordi Porta
b) Polítiques Socials i Ciutadania 
Enric Canet
c) Econòmica i ocupació 
Àlex Goñi i Vicenç Terrats
d) Espai Públic i mobilitat
Albert Claret



Donat que la Direcció de Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona està, en aquests
moments, començant a elaborar els propers pressupostos, es considera adient iniciar el
grup de treball analitzant la confecció dels pressupostos així com fer un seguiment dels
anteriors. De manera que l’estructura temàtica seria:
o
o
o



Anàlisi de pressupostos
Seguiment del PAM
Estat de la ciutat

Donat que hi ha molt contingut i que s’ha optat per ajuntar aquestes tres temàtiques, es
proposa que, una vegada inaugurat el grup de treball, el calendari previst aproximat seria
fins el mes d’octubre per a l’aprovació del Dictamen resultant davant de l’Alcalde al Plenari
del mes de novembre.
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Vicens Terrats
 Posa en valor tot el coneixement que disposen les entitats per poder fer un seguiment dels 3
temes de treball, alhora que exposa que el subgrup de “Promoció econòmica” s’afegeixi
també “Ocupació”.
 Ofereix per desenvolupar les diferents sessions de treball, sales de CCOO
Enric Canet
 Reflexiona sobre el nom del subgrup de treball de Benestar Social que ha de ser més
inclusiu i proposa “Polítiques Socials i Ciutadania”
 Planteja que aquests grups de treball haurien de partir de la feina anteriorment elaborada,
tant de pressupostos, com de PAM i finalment, de l’anterior Estat de la ciutat, 2013.
Josep Parcerisa
 Proposa que el subgrup d’Espai Públic inclogui també mobilitat
Albert Claret
 Exposa que s’hauria de reprendre els esforços que el Consell de Ciutat ha fet en les
edicions anteriors dels Dictàmens.
 Reflexiona que un dels objectius de l’anàlisi de seguiment de pressupostos és fer una
valoració de quina ha estat i serà l’orientació pressupostària
Berta Clemente
 Després de reunir-se amb la Direcció de pressupostos, trasllada al grup de treball que li han
proposat el següent guió de temes a explicar a les sessions relacionades:
o Liquidació del mes maig
o Explicar com s’elabora un pressupost
o Orientació general del pressupost que s’està elaborant
 Fa una consulta oberta a cada persona assistent a saber quina documentació creuen que és
necessària per a començar a treballar.

Lluis Vendrell




Considera que es pot fer una molt bona feina a partir dels diferents grups de treball
Ofereix les instal·lacions de la Cambra per a properes reunions de treball
Com a documentació demana l’estat de l’ocupació com a material molt important a analitzar
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Alex Goñi


Exposa que cada subgrup de treball és sobirà per poder analitzar allò que consideri més
important i reclama la importància de disposar de dades actuals de l’execució del
pressupost.

Enric Estrenjer
 Proposa que és important poder fer una anàlisi de pressupostos comparativa
 I li interessa que es treballi les línies del pressupost
Vicens Tarrats
 Explica que les comparatives són molt interessant però que en aquest cas, serà difícil de
poder fer-les amb rigor, donat que el pressupost anterior era prorrogat.
 Sol·licita disposar d’informació relativa al nivell de despesa, és a dir, on es gasta i a quins
barris; també el paquet pressupostari d’inversions de l’any anterior
Albert Claret


Destaca la importància de disposar d’informació de renda per barris de Barcelona

Orland Blasco
 Comparteix les dificultat en poder fer les comparatives pressupostàries i proposa acotar el
treball analític als 4 grans àmbits d’especialització

Berta Clemente
 Informa que, a nivell d’informació, es pot disposar de l’estat de desenvolupament del PAM
Pep Martí
 Exposa que no acaba d’entendre com es pot treballar tanta informació entre els grups
Berta Clemente
 Explica que amb la metodologia que s’ha exposat i consensuat, ens ha de permetre treballar
de manera endreçada temes en profunditat.
 La idea és:
o Treballar pressupostos: 2 sessions.
 La primera sessió amb la Direcció de pressupostos
 La segona sessió anàlisi per grups
o Setembre: seguiment del PAM
o Octubre: estat de la ciutat
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En paral·lel a les sessions de treball, es proposa recollir el conjunt de reflexions i
recomanacions que van sortint en els diferents sessions per construir el Dictamen a partir
d’una narrativa de consens.
Orland Blasco


Posa de manifest que serà la primera vegada des de la constitució del Consell de Ciutat que
es podrà intervenir abans de la publicació dels pressupostos municipals.

Enric Estranjer


Considera molt important que es pugui intentar amb el treball de tot el grup, poder incidir en
l’elaboració final dels pressupostos municipals.

Enric Canet:



Proposa que en alguna sessió de treball ens acompanyi la Síndica de Greuges i/o alguna
persona del seu equip per informar al grup de treball de les queixes rebudes a l’any anterior
Demana l’Informe de les condicions de vida

Enric Estranjer


També considera que si es demana aquesta informació sobre el 2013 a la Síndica de
Greuges, també s’ha de fer dels primers mesos del 2014.


Josep Parcerisa


Demana informació sobre TMB, les velocitats comercials per línia en dies laborables
incloses les noves línies de BUS i tramvies

Lluis Vendrell
 Sol·licita les dades de turisme, donat que aquest any ja hem arribat al 20% del PIB de la
ciutat
Albert Claret
 Li preocupa que en cap dels 4 subgrups de treball es visibilitza la participació ciutadana.

Pep Martí
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Considera que la participació ciutadana és transversal i es pot treballar en cada àmbit

Vicens Tarrats


Demana disposar d’informació sobre la qualitat de l’aire per districtes

Berta Clemente
 Explica que en la majoria del Dictàmens s’incorporen recomanacions i que s’enviaran
diferents exemplars a tall d’exemple.
Alex Goñi
 Recorda que el proper any són eleccions municipals i que és molt important que el Dictamen
quedi aprovat tal com s’ha acordat aquest any i que reculli la màxima representativitat del
conjunt de reflexions compartides.
Berta Clemente


Dóna per tancada la primera sessió de treball i explica que s’enviarà l’acta de la sessió el
més aviat possible per a informar a totes les persones que formaran part del grup de treball i
que no han pogut assistir avui.

S’acorda que la propera reunió serà el dijous dia 28 de maig a les 19.00h a la Fontana.
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