COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 27 de setembre
HORA: de 18:30h a 20:00h
LLOC: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona

Persones Assistents:
Vicepresidències
Montserrat Morera (CAB)
Alejandro Goñi (PIMEC)
Registre Ciutadà
Inma González
Delfí Cosialls
Persones d’Especial Rellevància
Laura Rojas
Entitats del Fitxer General
Àngels Guiteras (ABD)
Josep Lluís Alonso (Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa)
Grups Municipals
Carles Ortega (PDeCAT)
Àngels Esteller (PP)
Maria Magdalena Barceló (C’s)
Trini Capdevila (ERC)
Institucions Significatives
Vicenç Tarrats (CCOO)
Albert Recio (FAVB)
Carla Barrenetxea (CJB)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
Consell Ciutadà de Districte
Joan Bordetas (Consell Ciutadà del districte de l’Eixample)
Ajuntament de Barcelona
Fernando Pindado, Comissionat de Participació
Andreu Parera, Secretaria del Consell de Ciutat
Josep Ayuda, Secretaria del Consell de Ciutat
Miriam Esteve, suport al Consell de Ciutat
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1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

Montserrat Morera
Proposa incorporar el comunicat de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de
rebuig i condemna davant els fets que estan succeint a Catalunya aquests dies com
un punt a l’ordre del dia.
Àngels Esteller
Pregunta en base a quin article del Reglament es fa aquest Comunicat.
Montserrat Morera
Respon que el Consell de Ciutat ja ha fet anteriorment dues declaracions els anys
2013 i 2014 en relació al dret a decidir i en suport a la consulta del 9N.
Maria Magdalena
Informa que hi ha un Reglament previ i que s’han de tenir clares quines són les
normes.
Trini Capdevila
Indica que aquí hi ha una proposta de Comunicat que si tothom està d’acord es pot
incorporar i discutir en aquesta taula.
Àngels Esteller
Explica que la llibertat es basa en unes normes i pregunta el motiu pel qual s’ha de
modificar l’ordre del dia. Manifesta que no es pot modificar l’ordre del dia i que tampoc
es pot modificar un punt que no es troba al Reglament.
Fernando Pindado
Informa que segons el marc general qualsevol òrgan col·legiat que vulgui incorporar
un punt a l’ordre del dia ho pot fer sempre que la majoria dels seus membres hi
estiguin d’acord i pregunta als/les assistents si els sembla bé incorporar aquest punt a
l’ordre del dia per debatre i discutir en aquesta mesa.
Per majoria àmplia els/les assistents decideixen incorporar la proposta de punt a
l’ordre del dia.
S’incorporen les esmenes de la Montserrat Morera.

2.

Reglament de les Normes de Participació

Fernando Pindado
Explica que l’aprovació del Reglament de Participació modifica el Consell de Ciutat i
que això suposa la modificació dels membres, llur modificació s’hauria de fer abans del
Plenari previst pel mes de desembre. Indica que aquest punt no hi és a l’ordre del dia
però que si s’aproven les Normes a principis d’octubre, s’hauria de modificar la
composició.
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3.

Situació dels pressupostos i Ordenances Fiscals, 2018

Fernando Pindado
Informa que el primer document del pressupost ja està preparat perquè vagi a
Comissió de Govern l’11 d’octubre. Així doncs, proposa que els membres d’aquest
grup tinguin una reunió amb el Carles Vives, Director de Pressupostos i Política Fiscal,
el més aviat possible, tot indicant que algú d’aquesta mesa hauria de fer el contacte
abans de la propera Permanent, ja que el Dictamen que sortirà de la Comissió de
treball es portarà a votació al Plenari del mes de desembre.
Albert Recio
Proposa que des de Secretaria se’ls convoqui.
Andreu Parera
Proposa convocar a tots/es els membres del Consell de Ciutat per si hi ha més gent
interessada a participar-hi. Es farà arribar la proposta de convocatòria a partir de la
setmana vinent.
Fernando Pindado
Proposa crear un grup de treball que faci l’acompanyament en el desplegament dels
canvis que s’hauran d’implementar en el desplegament de les noves Normes de
Participació Ciutadana.

4.

Estat dels grups de treball
4.1 Desigualtat i Vulnerabilitat

Delfí Cosialls
Explica que aquest matí s’ha aprovat l’estratègia d’inclusió i que fa unes setmanes van
rebre dos documents des de l’àrea de drets socials com un encàrrec.
Fernando Pindado
Explica que des de la Secretaria es posaran en contacte amb Drets Socials i amb
l’Acord per una Barcelona Inclusiva, per veure de quina manera es poden incorporar
els/les membres del Consell de Ciutat a les reunions que tinguin previstes.

4.2 Nou model de Subvencions
Montserrat Morera
Explica que el grup va fer tres reunions i que, en primer lloc, el més important és que
la convocatòria de subvencions sigui per entitats sense ànim de lucre. A continuació,
destaca que els tipus de projectes siguin de rellevància i que hi hagi la possibilitat de
fer dues convocatòries una primera i una segona cap a la tardor
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que agafi el que queda del pressupost. Demana que la resolució pugui
sortir al gener i que com a despeses a justificar inclogui també la financera.
Fernando Pindado
Pregunta si aquest document va al plenari de desembre o el traslladen a l’òrgan de
subvencions respectiu. Proposa tornar a enviar el document per fer aportacions en una
setmana i enviar-lo a l’òrgan gestor corresponent com a Permanent. Afegeix que
estaria bé obrir el debat sobre altres formes de finançament que no tinguin a veure
només amb la subvenció.

5. Planificació curs vinent
Fernando Pindado
La Permanent del Consell de Ciutat va proposar una sèrie de temes per treballar al
Consell de Ciutat. Proposa no obrir temes nous de treball, donat que si s’aproven les
Noves Normes de Participació Ciutadana, hi haurà molta feina per a la implementació
dels canvis que suposaran. En aquest sentit, la proposta seria la de mantenir el grup
de Comunicació i Visibilitat, el grup de Pressupostos 2018 i el grup d’implementació
dels canvis de les Noves Normes de Participació Ciutadana.
Anuncia que hi han d’haver tres persones per desplegar els canvis del nou Reglament
de Participació que afecten al Consell de Ciutat i informa que en aquest nou
Reglament s’intenta buscar la paritat de gènere. En relació a aquest fet, pregunta si hi
ha persones interessades per desplegar el Reglament de Participació i ajudar a definir
els paràmetres.
S’hi apunten en Delfí Cosialls, la Montserrat Morera i la Inma González. Els hi faran
arribar el Reglament sencer, amb els articles que fan referència al Consell de Ciutat
seleccionats.

6. Altres informacions
Àngels Guiteras
Explica que Barcelona ha viscut un trauma amb els atemptats del passat agost i creu
que almenys s’hauria de fer una referència sobre com ha respost tota la ciutadania.
Alejandro Goñi
Explica que han tingut tres reunions i que estan portant a terme un pla de seguiment
anomenat 30-60-90 per veure l’afectació de l’atemptat perquè això repercuteix al cap
d’un temps. Afegeix que la ciutat també va fer un acte molt bonic.
Àngels Esteller
Comparteix amb l’Àngels Guiteras que si la Permanent ha de fer una pronunciació
hauria de ser d’aquest atemptat perquè les coses no seran iguals després d’aquest fet.
Indica que les entitats i altres agents, a més de la ciutadania, es van centrar en donar
resposta. Conclou que aquest consell s’ha de centrar en temes més reals i deixar la
política per altres àmbits o òrgans. Espera que de cara al Plenari es faci una
declaració de condol per aquests fets.
Vicenç Tarrats
Informa que els atemptats lamentablement hi són però explica que ell no és partidari
de fer més declaracions. Afegeix que ells hi van anar com a entitat a les
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manifestacions i que el que veu necessari és assumir que és un tema que
s’està treballant.
Maria Magdalena:
Comenta que el que ha passat no es pot oblidar i que hi ha altres consells que han fet
una declaració institucional també de suport i solidaritat a les víctimes. Afegeix que
l’oposició i el govern va fer el mateix un dia després del que va succeir.
Fernando Pindado
Està d’acord en que el Consell de Ciutat faci una declaració però posant en valor la
resposta i la capacitat ciutadana per fer front a l’atemptat sense por. Proposa que si
sembla bé es pot introduir a l’ordre del dia del proper Plenari.
Delfí Cosialls
Indica que repetir-ho masses vegades victimitza i destaca que pel que fa als fets
tothom està fent la reflexió de l’aprenentatge que se’n deriva i la valoració de la
resposta administrativa pública i privada.
Albert Recio
Exposa que potser caldria pensar si una part del problema del terrorisme es pot
explicar pel tipus de societat en la què vivim, perquè hi ha contextos socials que poden
generar comportaments. Si fóssim una societat racional es podrien aplicar polítiques
culturals diferents per generar cohesió social.
Àngels Esteller
Comenta que els responsables únicament són els terroristes.
Trini Capdevila
Destaca que li sembla molt bé la declaració però entén que ja s’ha fet molt de
recordatori entorn aquest fet, tot i així, proposa que en aquesta declaració hi hagués
un interrogant sobre la responsabilitat de tots plegats.
Andreu Parera
En base a totes les propostes de comunicat que es rebin a la Secretaria del Consell de
Ciutat s’elaborarà una proposta de comunicat de consens que intentarà recollir totes
les diferents mirades i sensibilitats que hi ha en relació a aquest tema.
Montserrat Morera
Comenta que pel que fa a la incorporació d’un nou punt a l’ordre del dia si aquest
òrgan decideix per majoria introduir-lo el reglament no ho pot prohibir. Explica que
quan va sortir la possibilitat de fer una permanent extraordinària es va dir que
s’incorporaria a l’ordre del dia.
Àngels Esteller
Comunica que només es pot debatre si apareix a l’ordre del dia. Indica que en aquest
escrit no consta un paràgraf que digui que el dia 6 o 7 de setembre es va vulnerar el
Parlament i demana que s’afegeixi un punt que posi que va haver un cop d’estat català
i que es va anul·lar el Reglament de Catalunya.
Fernando Pindado
Informa que en la proposta de l’ordre del dia es va aprovar aquest text.
Trini Capdevila
Exposa que aquí hi ha una proposta sobre la taula i la qüestió és si es dóna per bona
o no i recorda que aquí s’ha comès un estat d’excepció.
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Àlex Goñi
Anuncia que ell aprova el document.
Montserrat Morera
Comenta que aquest document no és de caire polític.
Maria Magdalena
Indica que aquest document té un biaix polític i recorda que el Consell de Ciutat és un
consell d’assessorament que representa a tota la ciutadania i moltes persones no
tenen aquesta visió ideològica.
Vicenç Tarrats
Explica que si que es pot incorporar com a tema de debat però proposa de treure el
paràgraf de l’alliberament de les persones detingudes, perquè ja estan en llibertat.
Comenta que el que es diu aquí es genèric i afegeix que és una declaració que va de
drets fonamentals i que aquest és un conflicte que només es pot resoldre pel diàleg.
Àngels Guiteras
Pel que fa al text li agradaria que al document quedés clar que estem per la defensa
dels drets i deures de totes les institucions democràtiques i el pluralisme social i polític
que les institucions democràtiques ens puguin garantir.
Joan Bordetas
Afegeix que el que cal garantir és el respecte i la convivència en aquests moments.
Fernando Pindado
Explica que per cridar al respecte i al diàleg és important que es facin aquestes
declaracions. Exposa que malgrat que hi ha gent que no hi està d’acord amb el
contingut tenen la oportunitat d’expressar-ho al Plenari. Anuncia les votacions del text
modificat: vots a favor 13, vots en contra 3 i 1 abstenció.

7. Torn obert de paraules
Fernando Pindado
Informa que la propera Permanent serà el 25 d’octubre.

ACORDS
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Crear un grup de treball d’implementació dels canvis de les Normes de
Participació Ciutadana que afecten al Consell de Ciutat.



Convocar al grup de Pressupostos i Ordenances Fiscals, 2018



Penjar a la web del Consell de Ciutat el Comunicat sobre la situació de
Catalunya amb el referèndum de l’1 d’octubre1.



Elaborar una declaració de suport i solidaritat amb la resposta de la ciutadania i
de tots els serveis davant els atemptats del passat agost a Barcelona. Les

L’annex següent recull el Comunicat de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat aprovat
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senyores Àngels Esteller, Maria Magdalena Barceló i Montserrat
Morera es comprometen a enviar una proposta de comunicat.


S’acorda que el proper Plenari del Consell de Ciutat serà el proper dia 20 de
desembre de 2017.



S’acorda enviar en obert els correus dels Grups de treball i la Comissió
Permanent amb el propòsit de que tots els membres puguin comunicar-se.
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ANNEX

Comunicat de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat

Des de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de Barcelona volem expressar el
nostre rebuig i condemna als fets que estan succeint a Catalunya aquests dies, amb la
vulneració repressiva i autoritària dels drets i les garanties més fonamentals.
Ara i en el futur, cal que imperi el bon sentit, el diàleg, la convivència, la dignitat de les
persones i el respecte als principis bàsics de la democràcia.
Expressem també la nostra convicció que ens trobem davant d’un conflicte de
naturalesa política i, per tant, només es podrà resoldre a través de canals i d’acords
polítics i sense imposicions, sobre la base del diàleg serè i sincer sense condicions ni
exclusions.
La democràcia, dret fonamental dels pobles, la llibertat d’expressió i els drets socials
s’han de respectar sempre, sigui quin sigui el color polític, i estem sent testimonis
d’una vulneració flagrant dels drets i llibertats fonamentals de les persones d’aquest
país. Defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el
respecte de les persones i dels pobles.
Volem manifestar el nostre total suport a les institucions catalanes i la nostra
condemna a aquestes accions que només busquen impedir l’exercici de la
democràcia.
Per tot això i des del màxim respecte a la pluralitat volem fer costat a la voluntat
majoritària del poble de Catalunya expressada de manera cívica, pacífica i
democràtica.
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