COMISSIÓ PERMANENT
Acta de la sessió del dia 26 de març del 2015
Sota la presidència del Sr. Joaquim Forn, Primer Tinent d’Alcalde, s’inicia la sessió a les
19:00 a la Sala Lluís Companys.
Assistents
Sra. Maria Hernández, Presidenta del Consell de la Joventut, vicepresident primer del
Consell de Ciutat; Sr. Alejandro Goñi, President de PIMEC-comerç i vicepresident
segon del Consell de Ciutat; Sr. Enric Estrenjer, en representació de l’apartat de
Persones d’Especial Rellevància Ciutadana; Sra. Glòria Martin en representació del
Grup Polític Municipal de PPC; Sr. Miquel Nadal en representació del Consell Assessor
de la Gent Gran; Sr. Carlos Aledo en representació de l’apartat de Persones del
Registre Ciutadà; Sr. Emilio Ruiz en representació de l’apartat de persones del Registre
Ciutadà; Sr. Albert Riera en representació de la Federació d’Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC); Sra. Elisenda Rius en representació de
l’apartat de Persones d’Especial Rellevància Ciutadana; Sr. Joaquim Mestre en
representació del Grup d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
(ICV- Euia); Sr. Guillem Espriu en representació del Partit Socialista de Catalunya (PSC);
Sr. Miqui Aragon en representació del Consell d’Associacions de Barcelona.
S’excusen
Sra. Roser Vallhonesta, en representació del Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó; Sra.
Raquel Díaz, en representació del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMD); Sra. Eulàlia Pernarnau en representació del Secretariat
d’entitats Sants, Hostrafrancs i la Bordeta; Sr. Jordi Gras, en representació del Consell
Ciutadà de Sant Martí.
Assistits per la Sra. Berta Clemente de la Secretària Tècnica del Consell de Ciutat
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior i repàs dels acords
2. Grups de treball i activitat del Consell
3. Aprovació de l’informe de resum de l’activitat 2011-2015.
1

4. Aprovació de I’informe de renovació del Consell
5. Aprovació ordre del dia del plenari del Consell
6. Temes d’actualitat
7. Comissió de Presidència
8. Torn de paraula
1. Aprovació de l’acta anterior i repàs dels acords
El Sr. Joaquim Forn dona la paraula a la secretària perquè llegeixi els excusats a la
sessió i dóna la benvinguda a la Maria Hernández com a nova vicepresidenta del
Consell de Ciutat, que s’incorpora a la Permanent, informa també que la representant
del CAB també ha variat i en lloc del Sr. Marc Enrich assistirà la Sra. Montserrat
Morera.
La Secretària informa que no s’ha produït cap esmena i es procedeix a aprovar l’acta.

2. Grups de treball i activitat del Consell i 3. Aprovació de l’informe de resum de
l’activitat 2011-2015.
Els punts 2 i 3 es treballaran de manera conjunta
La Secretària informa que en el proper plenari es vol presentar un informe sobre
l’activitat del Consell de Ciutat, presenta l’informe que inclou dades quantitatives i
qualitatives sobre aquests 4 anys del Consell de Ciutat. Grups de treball i activitat del
Consell, donat que s’enviarà abans, els vicepresidents presentaran de manera breu
l’informe al plenari.
4. Aprovació de I’informe de renovació del Consell
La Secretària informa que en el proper plenari s’informarà de la renovació del Consell
de Ciutat, presenta el mateix informe que va presentar a la passada permanent però
amb els canvis que es van aportar a la permanent, informa que es crearà un grup de
treball per treballar el procediment.
5. Aprovació ordre del dia del plenari del Consell
La Secretària explica l’ordre del dia proposada
La Sra. Elisenda Rius pregunta sobre el dictamen final del Programa d’Actuació
Municipal 2011-2015, la Secretària respon que estem davant la mateixa situació que el
PAM anterior, hi haurà molt poc temps des de que es disposició de l’informe del PAM
fins al plenari del dia 14.
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Sr. Alejandro Goñi, comenta que estaria bé tornar a apel·lar a la contenció dels
ponents en les seves intervencions, tant per part del govern com per part dels
assistents.
S’aprova ordre del dia del proper plenari

6. Temes d’actualitat
Ningú havia proposat cap tema
El Sr. Joaquim Forn expressa el condol per l’accident d’avui compartit per tota la
permanent.
7. Comissió de Presidència
La Secretària explica que a la Comissió de Presidència del dia 18 de març es va
presentar la mesura de govern del Pla de suport a l’associacionisme i es va aprovar el
Reglament del Consell d’Entitats de Barcelona, en aquest cas només resta l’aprovació
del Consell Municipal. També explica que, per part dels Grups Municipals de es van
presentar diverses iniciatives que feien referència a la participació.

8. Torn de paraula
El Sr. Miquel Aragon expressa que des del CAB s’ha dut a terme un estudi i valora que
caldria parlar de les subvencions, observen que des de l’ICUB es subvencionen
projectes a empreses de l’àmbit cultural
El Sr. Joaquim Forn explica que seria convenient convidar un dia amb la Gerent de la
Tinència de Cultura, Sra. Marta Clari, per tal que ens expliqui els criteris. S’acorda
convidar-la a una permanent.
El Sr. Alejandro Goñi expressa que té seriosos dubtes sobre la utilitat de l’Audiència de
Turisme.
El Sr. Joaquim Forn explica que no es va aportar res de nou, no és un espai de treball,
explica que des del govern es van proposar espais de treball que permetien generar
debats calmats i més profitosos.
El Sr. Joaquim Mestre expressa que tots plegats no hem estat capaços de generar
espais compartits per treballar un tema de ciutat que és cabdal i que generar interès.
El Sr. Enric Estrenjer expressa que hi has aspectes normatius que s’han de resoldre
com els albergs de joventut, El Sr. Guillem Espriu valora que, si bé és cert, que hi ha
normativa a treballar, hi ha eines si un vol ara mateix que es poden emprar per evitar
la proliferació de certs negocis.
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Sense cap tema més a tractar, la sessió finalitza a les 20:15
Certifica, Berta Clemente Net, Secretària tècnica

ACORDS

ACORDS


Aprovar l’ordre del dia del plenari.



Apel·lar un cop a l’ús raonable del temps en les intervencions al
plenari.



Convidar la Gerent del ICUB un dia per explicar els criteris en
atorgament de subvencions
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