COMISSIÓ PERMANENT
DATA: 25 d’octubre de 2017
HORA: de 18:30h a 20:00h
LLOC: Sala del Mig de Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona
Persones Assistents:
Vicepresidències
Montserrat Morera (CAB)
Registre Ciutadà
Inma González
Delfí Cosialls
Persones d’Especial Rellevància
Laura Rojas
Consell Ciutadà de Districte
Joan Bordetas (Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample)
Entitats del Fitxer General
Josep Lluís Alonso (Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa)
Grups Municipals
Raimond Blasi (PDeCAT)
Maria Magdalena Barceló (C’s)
Trini Capdevila (ERC)
Institucions Significatives
Vicenç Tarrats (CCOO)
Albert Recio (FAVB)
Joan Bestard (CJB)
Consells Sectorials
Enric Francès (CMAB)
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Fernando Pindado
Indica que primerament s’ha d’aprovar la proposta d’incorporar dos punts a
l’ordre del dia.
Montserrat Morera
Explica que va enviar un correu electrònic per incorporar una proposta de
comunicat davant dels empresonaments dels responsables d’Òmnium i l’ANC.
Fernando Pindado
Exposa que ara el que es decideix és si s’incorpora aquest punt a l’ordre del
dia no el contingut. Pregunta si algú té algun comentari a fer respecte a la
inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
Raimond Blasi
Comenta que si s’envia amb temps i amb forma creu que és potestat de la
Secretaria o de la Presidència de la Comissió Permanent incorporar aquest
punt a l’ordre del dia. Afegeix que amb 48 hores és suficient perquè ja hi havia
el precedent de la darrera Permanent.
Fernando Pindado
Diu que no troba el suport jurídic d’aquest fet ni al Reglament ni al Marc
Normatiu General. Afegeix que el Reglament Intern diu que la convocatòria
s’ha d’enviar amb 8 dies d’antelació i que aquesta ha d’anar acompanyada de
l’ordre del dia però que ho mirarà de totes formes. D’altra banda, exposa que el
26 d’octubre anirà a Comissió de Govern la proposta d’Ordenança d’Espai
Públic i Convivència i que, si no hi ha inconvenient d’incorporar aquest punt a
l’ordre del dia, vindrà després un responsable de la Tinença a explicar-ho.
Andreu Parera
Fa una esmena per incorporar a l’acta de la darrera sessió. Exposa que es va
acordar que tots els correus que s’enviessin des de Secretaria portarien les
adreces en obert en els grups de treball, en les comissions i en la Permanent i
que, si algú volia reenviar el correu, també podia fer-ho directament sense
haver de passar per la Secretaria. Així doncs, demana que quedi constància en
l’acta per si mai algú en un futur es queixa.
Raimond Blasi
Excusa la seva assistència i la d’en Jordi Gras.
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2. Estat dels grups de treball

2.1 Pressupostos 2018.
Albert Recio
Indica que es va suspendre la reunió de la setmana passada però que la de
demà, dia 26, segueix en peu.
Fernando Pindado
Respon que el motiu de la suspensió de la reunió va ser que Gerent de l’Àrea
no va poder assistir perquè estava a la Comissió d’Economia que es va
endarrerir.
2.2 Comunicació i Visibilitat
Inma González
Exposa que es van fer tres reunions i que en totes elles va aparèixer la
necessitat d’elaborar un Pla de Comunicació i començar a planificar recursos i
accions específiques. Comenta que l’objectiu de la proposta de document és
començar a treballar per la preparació d’aquest Pla amb l’ajuda de recursos
externs per construir el relat, els valors i el rol d’aquest Consell en les noves
Normes de Participació. Afegeix, que s’ha de tenir en compte el rol de la
Permanent en l’articulació d’aquesta estratègia.
Montserrat Morera
Comenta que el document està molt bé perquè presenta les conclusions de la
Jornada de Consells de Ciutat del juny, de fet, explica que, en les pàgines 6 i 7,
es troba la informació del Grup de Visibilitat i Comunicació. Indica que a l’annex
2 es troba el Pla de treball, tant pel 2017 com pel 2018. Comunica que es
començarà per la millora i restyling de la pàgina web del Consell de Ciutat.
Andreu Parera
Exposa que aquest grup no és expert en la matèria i que estaria bé que alguna
persona experta externa pogués assessorar el Consell. Seguidament, indica
que el següent pas seria demanar el suport extern d’una empresa de
comunicació que en dues o tres sessions ajudi a definir els valors i el relat. I per
últim, exposa que és rellevant la implicació de la Permanent en aquestes dues
o tres sessions que es realitzin.
Inma González
Manifesta que en aquest grup s’ha debatut molt específicament d’eines i no
tant de missatges o objectius de la comunicació. Afegeix que les eines canvien
molt amb el temps i que el que és important és que tothom tingui el missatge i
els objectius clars.
Albert Recio
Exposa que Arrels té un contingut que està molt bé.
Montserrat Morera
Explica que en la Comissió de Comunicació estaria bé que poguessin haver
entitats expertes del Consell de Ciutat que poguessin ajudar.
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Andreu Parera
Afegeix que es tractaria de demanar l’encàrrec a dues o tres empreses i optar
per aquella que donés més garanties tant pel preu com per la qualitat. Informa
que ja ha reservat una part de recursos per contractar aquesta empresa.

Fernando Pindado
Exposa que aquesta empresa s’haurà de reunir amb la Comissió per construir
el que hauria de ser el pla de comunicació de l’any vinent però entén que hi ha
d’haver una part del pressupost que faci referència a la posada en marxa
d’aquest pla de comunicació.
Andreu Parera
Exposa que s’està en la fase inicial i que tot el que seria el desplegament es
deixaria pel 2018. Afegeix, que ara per ara es buscarà una empresa
especialitzada en la comunicació que ajudi a pensar en el relat, en els valors i
en el llenguatge.
Fernando Pindado
Informa que d’aquestes sessions sortirà un marc sobre com haurà de ser el pla
de comunicació. Respon que, efectivament, això es pot fer ara pel pressupost
del 2017 i deixar pel pressupost del 2018 el desplegament d’aquest pla de
comunicació.
Raimond Blasi
Explica que seria interessant que el grup fos qui pogués ajudar en la decisió
d’escollir l’empresa que s’encarregués d’aquesta tasca, per trencar una mica
amb la dinàmica de l’administració.
Andreu Parera
Conclou que els membres del propi grup de comunicació siguin els que, en
base als dos o tres pressupostos que rebin, els que escullin l’empresa més
adequada.
Raimond Blasi
Comunica que surt del grup per una qüestió d’estètica ja que forma part d’un
grup municipal.
2.2 Implementació de les Noves Normes.
Fernando Pindado
Exposa que han tornat a quedar el dia 2 de novembre i comunica que s’han de
fusionar el Reglament aprovat el 6 d’octubre i el Reglament de Règim Intern
aprovat el 2014. A més, explica que s’ha de veure el que no queda recollit al
Reglament però inclou la Llei de Procediment Administratiu, com per exemple,
el tema de les reunions no presencials perquè en ocasions serà més efectiu fer
reunions a distància. Indica que es tractaria de tancar pel Plenari del 20 de
desembre la composició del Consell de Ciutat amb un document sobre el
funcionament que reculli el que diu la llei i els reglaments ara vigents.
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2.3 Desigualtats i Vulnerabilitats
Enric Francès
Comenta que van acordar que el grup de Desigualtats aniria a una sessió de
l’Acord Ciutadà.
Andreu Parera
Exposa que el Grup de Desigualtats va fer el dictamen i aquest es va enviar a
l’Acord per una Barcelona Inclusiva. Seguidament, explica que les persones
que formen part de l’Acord els va convidar a assistir a les seves reunions i a
seguir fent aportacions i es va parlar amb l’Enric Francès, que ha estat un
membre actiu d’aquest grup, per si estava disposat a assistir com a Consell de
Ciutat.
Enric Francès
Indica que l’Acord Ciutadà funciona molt bé a Barcelona i comenta que seria
molt més interessant treballar amb l’Acord Ciutadà per no realitzar dues feines
al mateix temps ja que hi ha mancança de temps. Indica als membres de la
Permanent que es poden informar a la pàgina web de la Comissió de Benestar
Social.
Albert Recio
Comenta que li consta que un dels grups que funciona més és el de gent sense
llar i afegeix que és un espai de trobada de moltes entitats que treballen des de
diferents punts de vista.
Enric Francès
Explica que es tractaria de fer una reflexió sobre la implicació o no del grup i en
quina temàtica.
Andreu Parera
Informa que li enviarà els correus a l’Albert Recio i que ell s’encarregarà de fer
el mailing.

3. Altres informacions
Montserrat Morera
Comunica que fa pocs dies va enviar un comunicat sobre l’empresonament
dels presidents d’Òmnium i l’ANC demanant el seu alliberament.
Fernando Pindado
Informa que l’Anna Balletbó ha enviat un correu demanant que s’accepti el seu
vot en contra en línia amb la posició que ja va manifestar per escrit.
Andreu Parera
Comenta que l’Alejandro Goñi ha enviat una aportació en què manifesta que
està d’acord amb el contingut però que s’absté en la votació. Afegeix que té
dubtes de si s’ha de tenir en consideració aquest vot.
Trini Capdevila
Està a favor del text i explica que la persona que no està aquí lògicament no
pot votar ni en un cas ni en un altre.
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Maria Magdalena Barceló
Informa que el seu vot serà en contra tal i com va expressar per mail.
Raimond Blasi
Comenta que del text s’ha retirat una part que no s’ha fet menció.
Montserrat Morera
Exposa que l’últim text incorporava la manca de diàleg per part de l’estat
espanyol. Per últim, proposa d’incorporar a l’inici del text: “...des de la
Permanent del Consell de Ciutat”.
Fernando Pindado
Comenta que s’ha de pensar, un cop s’aprovi el text, quin seria el següent pas,
perquè seria una declaració de la Comissió Permanent. Informa que s’ha de
valorar si aniria al plenari del 20 de desembre, és a dir, si seria convenient o no
que aquest text s’aprovés, es rectifiqués o es rebutgés. Afegeix que això
s’hauria de plantejar a la Permanent que és la que prepara l’ordre del dia del
Plenari i pregunta quin pas més cal considerar.
Andreu Parera
Informa, per acord de tots els membres, que es publicarà a la web del Consell
de Ciutat.
Vicenç Tarrats
Expressa el seu desacord en incorporar el paràgraf al que fa esment la
Montserrat Morera.
Raimond Blasi
Explica que ell és partidari de mantenir el text presentat el 18 d’octubre que era
quan es demanava la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia.
Fernando Pindado
Comenta que és probable que, qui estigui d’acord amb la supressió d’aquesta
part del text, voti en contra o s’abstingui. A continuació, realitza el còmput de la
votació: vots a favor 8, vots en contra 2 i abstencions 4. Informa que no es pot
computar el vot de l’Alejandro Goñi ni el de l’Anna Balletbó ja que en tot cas
s’haurà d’esperar a tenir en marxa el mecanisme de reunions no presencials.
Finalment, presenta a en Marc Serra que ha treballat la Ordenança de
Modificació de Convivència.
Marc Serra
Presenta a la Cristina Fernández que és Professora de Dret a la Universitat de
Barcelona. Explica que en el grup d’Espai Públic del Consell de Ciutat ja
s’havien explicat les grans línies de la modificació però que no s’havia acabat
de concretar. A continuació:
o

Exposa que s’ha treballat amb un equip de serveis jurídics i un equip
interdepartamental on hi havia diferents posicions. Afegeix que serveis
jurídics recomanava modificar l’Ordenança perquè hi havia una situació
de dispersió normativa.

o

Anuncia que el Govern de BCN en Comú portava en el programa
electoral la possible derogació íntegre de l’Ordenança però que això no
ha estat possible.
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o

Explica que seria convenient disposar d’un únic text que recollís tots els
conflictes derivats de la convivència i dels usos de l’espai públic.

o

Comenta que s’està elaborant és un Pla de convivència que parteix d’un
posicionament que defensa la promoció d’altres intervencions de l’espai
públic en l’àmbit preventiu.

o

Informa que cal treballar per aquest marc de convivència i que és una
normativa orientada a protegir la compatibilitat dels usos dels espais
públics i no assenyalar a determinats col·lectius.

o

Indica que no té sentit denunciar a persones sense llar que, per la seva
vulnerabilitat, fan un ús intensiu de l’espai públic. Aquestes denúncies
tenen uns costos alts a nivell de tramitació, i, a més, un alt impacte pel
que fa a l’estigma quan el resultat de cobrament en realitat és molt baix.
Afegeix que, en aquests casos, el que s’ha de fer és incrementar la
intervenció social.

o

Explica que es preveu revisar a la baixa algunes sancions per
respondre als estàndards de la normativa, semblant a la de Seguretat
Ciutadana i regular noves problemàtiques que deriven del turisme i dels
sorolls a l’espai públic.

o

Comenta que, pel que fa als objectius d’aquesta modificació de
l’Ordenança, es vol que sigui més eficaç en la regulació, més eficaç
també alhora d’adoptar tota la jurisprudència que ha anat sortint, en
l’aplicació de les eines i en la gestió.

Cristina Fernández
Explica els canvis concrets que portarà el nou articulat d’aquesta Norma.
Informa que es tracta d’una modificació més aviat formal en termes de
llenguatge i en termes de com classificar determinats actes o conductes
que no es refereixin als col·lectius sinó als usos de la ciutadania. Informa de
les següents modificacions:
o

Explica que a l’Ordenança actual es parlava de la prohibició de la
mendicitat coactiva, tot i que ara es manté la prohibició, es posa sota el
títol d’obstrucció sobre el trànsit.

o

Sobre el joc de pilota, l’Ordenança actual contenia un capítol que
contemplava l’ús inadequat per al joc però s’entén que, aquest no ha de
ser el missatge; de fet, en aquesta Ordenança l’espai públic esdevé un
espai per al joc tot i que si s’ha de sancionar aquelles activitats que
posin en risc a les persones o al mobiliari. Per això, el capítol s’ha
canviat i ara apareix com un capítol sobre usos excloents que puguin
posar en risc a les persones o al mobiliari.

o

Exposa que no té sentit multar a les persones que dormen al carrer si
no tenen casa i no poden tenir recursos per fer front a la sanció, per
tant, hi haurà la possibilitat d’avisar a Serveis Socials.
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o

Informa que respecte al consum de begudes alcohòliques, la Llei de
Protecció de Seguretat Ciutadana és més restrictiva i que, per tant, el
que s’ha fet és adaptar-se a aquesta normativa i augmentar l’import de
les sancions en casos que suposin pertorbacions greus del veïnat.

o

Comenta que s’elimina la prohibició de rentar-se a les fonts en la nova
Ordenança perquè s’entén que qui es renta a les fonts és perquè és per
necessitat però es manté la prohibició en el cas que es produeixi un
abocament que pugui suposar algun tipus de contaminació. Indica que
es treu d’aquesta Ordenança però que se sancionarà per una altra.

o

Comunica que en aquesta Ordenança es deixaran de sancionar alguns
aspectes i es faran excepcions quan es produeixin supòsits en què un
dret topa amb l’exercici d’un altre dret fonamental.

o

Informa de noves infraccions que es creen, l’antiga Ordenança prohibia
el manteniment de relacions sexuals a l’espai públic quan fossin
retribuïdes i, en aquest cas, es crea una nova Ordenança que sanciona
aquest fet independentment de si són relacions sexuals retribuïdes o
no. S’incorporen conductes relacionades amb l’oci nocturn i el turisme
com les anomenades rutes de borratxera, és a dir, empreses que
organitzen rutes pel consum d’alcohol entre un bar i un altre.

o

Indica que en aquesta Ordenança es potencia l’articulat sobre
conductes discriminatòries d’assetjament a l’espai públic. En el cas de
l’assetjament, en concret, s’afegeix la prohibició d’assetjament sexual a
l’espai públic sempre que no entrin a l’àmbit penal i s’afegeix un nou
capítol específic pels sorolls.

o

Apareix un nou mecanisme per a la tramitació d’expedients
sancionadors quan les persones que siguin sancionades es trobin en
situació de vulnerabilitat social. Ha de ser Serveis Socials qui estableixi
les mesures més adients per a les persones usuàries.

o

Finalment, la incorporació més significativa és aquest enfortiment dels
aspectes preventius que parla dels deures de l’Ajuntament per fomentar
aquests usos compartits que són 26 mesures per facilitar que la
ciutadania pugui gaudir o fer ús de l’espai públic. D’entre aquestes
mesures hi ha la prevenció de violències a l’espai públic o el foment de
l’ús lúdic de l’espai públic com espai de joc dirigit als infants i el
reconeixement de determinats espais perquè es puguin realitzar
intervencions d’art urbà o musicals al carrer.

Montserrat Morera
Pregunta si les sancions anteriors que ara no són punitives queden anul·lades i
si les noves sancions de la ruta de la borratxera inclouen el correbars de les
festes majors, ja que val la pena incorporar sancions a partir de mesures més
educatives.

Marc Serra
Explica que això es una proposta del govern que ha de passar per tots els
òrgans d’aprovació i que ha d’entrar en vigor encara. Informa que a partir de
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l’entrada en vigor de la normativa tots els fets sancionadors se
sancionaran per aquesta Ordenança i no per l’anterior.
Sobre els correbars explica que, en aquests casos, hauran de ser els districtes
que en contacte amb les entitats ajudin a reconduir-los cap a activitats que
generin unes menors molèsties. Inclou que, d’alguna forma, la publicitat que es
faci del correbars haurà de contemplar una publicitat amb valors més lúdics o
culturals.

Cristina Fernández
Informa que en aquesta nova Ordenança, efectivament, s’amplifica la
possibilitat de substituir les sancions per mesures alternatives. Es donarà que,
a més, en el moment de la denúncia s’informarà d’aquestes mesures més
educadores i es prioritzarà sobretot en els casos dels menors d’edat.
Albert Recio
Pregunta si el tema gossos entra perquè a l’Ordenança de Civisme no hi era i
al Consell de Districte de Nou Barris és un tema recurrent. D’altra banda,
comenta que estaria bé que es fes una explicació a les entitats abans de què
s’aprovés.
Vicenç Tarrats
Exposa que l’Ordenança del Civisme en el seu moment va crear un rebombori
notable i afegeix si seria convenient que hi hagués una Audiència Pública i la
possibilitat de poder fer al·legacions.
Inma González
Pregunta si en les conductes que queden sense sanció també s’enregistren per
veure quin tipus d’impacte han tingut en la convivència i si estan contemplades
les activitats vinculades amb l’ús de les bicicletes i altres activitats del turisme
no tant relacionades amb les de l’oci nocturn però que també tenen un impacte
en la convivència i en l’ús de l’espai públic.
Trini Capdevila
Creu que el districte hauria de ser més curós amb el tema de la beguda i la
gent jove als correbars. D’altra banda, explica que no és partidària de multar
però que la millor manera és aquesta i, per últim, afegeix que els excrements
de gos i les bicicletes són de les coses que més preocupen a la ciutadania. En
aquest sentit, anuncia que al districte de l’Eixample, ERC, va presentar un prec
per aconseguir que les bicicletes portessin algun tipus d’identificació.
Joan Bordetas
Indica que la vorera no és per circular i que s’ha d’intentar crear una cultura
que considerés la vorera com un espai per la ciutadania.
Josep Lluís Alonso
Exposa que és important que no passi com a l’Ordenança del 2006 que va
pressionar sobre els actes de cultura popular al carrer en general. En segon
lloc, informa que a la Sagrada Família el turisme incideix molt sobretot quan un
grup de turistes s’atura en una cantonada al carrer i no deixa passar als altres
vianants.
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Marc Serra
Pel que fa a la pregunta de la FAVB, contesta que els excrements de gossos ja
estan sancionats i no té sentit duplicar la normativa perquè ja consta a
l’Ordenança de Medi Ambient. Afegeix que ara és convenient anar a totes les
entitats a explicar aquesta Ordenança i anuncia que si el sentit majoritari és fer
una Audiència Pública creu que no hi haurà problema entenent que al 2006 ja
es va fer.
Pel que fa a la pregunta de la Inma, contesta que la Guàrdia Urbana disposa
d’uns indicadors que registren els tipus de denúncies i que, a més, es
concretarà un manual operatiu que treballarà el desplegament de l’Ordenança
que també indicarà de quina forma hauran d’intervenir més enllà de si hi ha
denúncia o no.
Sobre el tema de les bicicletes, indica que ja hi ha l’Ordenança de Circulació de
Vianants i de Vehicles que es va modificar al maig de 2017.
Pel que fa al tema dels correbars, explica que el millor és tenir una normativa
que permeti prohibir-ho quan sigui un problema i permetre-ho quan no ho sigui,
tot i així, explica que el tema de consum d’alcohol si que està previst a la nova
Ordenança ja que aquest tipus de sancions s’eleven sobretot en el cas dels
menors.
Pel que fa a la pregunta d’en Josep Lluís Alonso, exposa que en cap cas es
tracta de problematitzar les activitats de cultura popular sinó oferir eines perquè
puguin utilitzar més l’espai públic sobretot en barris com Sagrada Família.
Laura Rojas
Pregunta de quina manera contempla aquesta Ordenança el tema de la
indumentària.
Marc Serra
Informa que aquesta Ordenança preveu mantenir la prohibició d’anar només en
banyador pels barris i amb el tema del nudisme el seguirà prohibint en
determinats casos i no tant per qui ho fa per uns valors.
4. Torn obert de paraules.
Inma González
Anuncia la mort del Vicente Carballido i afegeix que amb uns altres membres
van comentar si es faria algun tipus de comunicació.
Andreu Parera
Comunica que no està previst cap protocol concret però creu que si que es cert
que era un dels temes a plantejar de tenir quelcom previst davant aquest tipus
de situacions.
Fernando Pindado
Indica que com això no està previst es tindrà en compte quan s’elabori el
funcionament del Consell de Ciutat. Demana que consti a l’acta de la
Permanent la condolença per la pèrdua d’en Vicente Carballido i exposa que
s’ha de fer arribar a la seva família aquest acord lamentant la pèrdua i agraint
la seva presència i el temps que ha sigut membre d’aquest Consell.
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Inma González
Exposa que el que volien demanar és que es fes una menció de condolença
també al Plenari.
Andreu Parera
Excusa l’Anna Balletbó, l’Àngels Guiteras, Jordi Gras i Àlex Goñi. D’altra
banda, comunica la baixa del Josep Ayuda i agraeix la seva tasca i dóna la
benvinguda a la Laura Sañé que serà la persona que assumirà les funcions
que fins ara desenvolupava el Josep. Finalment, dóna la benvinguda al Joan
Bestard que substituirà a l’Alejandro Pérez.

ACORDS
o

S’acorda que s’afegeixen dos punts a l’ordre del dia d’aquesta
Comissió Permanent.

o

Dotar d’autonomia als membres del Grup de Comunicació i
Visibilitat per a què escullin ells mateixos l’empresa que realitzi el
seu assessorament.

o

Convocar el grup de Desigualtats i Vulnerabilitats a partir del
correu electrònic que enviarà l’Albert Recio als membres del
grup.

o

Penjar a la web del Consell de Ciutat el comunicat sobre
l’empresonament dels responsables d’Òmnium i l’ANC.

o

Plantejar el comunicat de l’empresonament dels responsables
d’Òmnium i l’ANC a la Comissió Permanent per incorporar-lo a
l’ordre del dia del Plenari del 20 de desembre.

o

Incorporar a l’ordre del dia la condolença d’en Vicente Carballido
i fer arribar una carta a la família lamentant la seva pèrdua i
agraint la seva col·laboració al Consell de Ciutat.
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